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ŁÚş×fl~ł“   
ر، العرب ابكت هو الكريم القرآن ن ودستور  ٔالاك  املسلم
. وقد السمحاء ٕالانسانية وشرعة ،ٔالاعز العالم وديوان ٔالاعظم،

 الحافظة الواعية العقول  وحفظته الصدور  ي الكريم القرآن جمع
ر الصحف ي جمع ثم ،أوالً  رً  معُج  ثم ،اثانيً  السور  مرتب غ  اأخ
ى سة تاريخ علم وتتناول هذه الدرا .ٓالان هاأنقر  ال الصورة ع

ن قُ القراءات وتدوين املصحف الشريف، ولذلك  ى مبحث سمت إ
ن، فاملبحث ٔالاول عنوانه: "علم القراءات" وهو يتضمن تسع  أساسي
ى  ا بإلقاء الضوء ع ى م نقاط رئيسة، حيث تتعلق النقطة ٔالاو
ٓالاراء ال وردت حول القرآن الكريم من حيث معناه ومعجزاته، وما 

ن الكتب السماوية ٔالاخرى. أما النقطة الثانية ُفضل به م لة ب ن م
ي أول وآخر ما نزل من آيات القرآن  فه تتضمن آراء العلماء 
ول،  الكريم، أما النقطة الثالثة فتتناول أهمية معرفة أسباب ال
ا،  ى قراءات القرآن وأسباب نشأ ي النقطة الرابعة إ كما أتطرق 

ي وتعددها. أما النقطة الخ ى أوجه التغاير  امسة فتتطرق إ
ن تتناول النقطة السادسة القراءات السبع،  ي ح القراءات، 
ي النقطة السابعة، مع السرد لبعض  ن حجج بعض القراء  وسنب
ن  ي ح ي الوقف والابتداء بالنقطة الثامنة،  مذاهب العلماء 

ي النقطة التاسعة. ى أشهر أئمة القراء  الثاني أما املبحث  نتعرف ع
ى ستة نقاط رئيسة  وعنوانه "تدوين املصحف" فهو يحتوي ع

ي عهد الرسول ( ا بتدوين املصحف  ى م )، والثانية تختص ٔالاو
ي عهد الخليفة أبو بكر ( ي النقطة بتدوين املصحف  )، ونذكر 

ي عهد الخليفة عثمان بن عفان ( ي الثالثة التدوين  )، أما 
ي القرآن النقطة الرابعة فنقوم ف ا  ا بعرض أسماء السور وترتي

الكريم، وخصصنا النقطة الخامسة لحفظة القرآن ورواته، أما 
ي الذين اختارهم رسول هللا  اب الو ى ُكتَّ ا ع السادسة فنقف ف

).لذلك (  

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ى محمد رسول هللا ( ى أمته كما نزل، نزل القرآن ع ) فأبلغه إ

ا مثل ما أو  م وتاله عل ى إليه. وكان العرب الذين نزل القرآن بلغ
ى أحدهم الانتقال من لهجته  ينطقون بلهجات مختلفة، ويعسر ع
ى آخر، ولو ُكلف ذلك لكان تكليفًا بما  رها، ومن حرف تعوده إ ى غ إ
ا،  ليس ميسور، ولذلك أمر هللا نبيه أن يقري كل قبيلة بلهج

ي قول الرسول ( ى سبعة ): ونلمس هذا ٔالامر  "نزل القرآن ع
أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" (صحيح البخاري). ثم كان من عناية 
ى بالقرآن الكريم ووعده بحفظه أن قيض له من  هللا سبحانه وتعا

م الصحابة أئمة ثقاة تلقوه عن الرسول ( ي قلو ) وحفظوه 
ي مصحف واحد. ي صدورهم، كما وفقهم لجمعه وكتابته    ووعوه 

ى هذه الدراسة، هو محاولة  ولعّل من أهم أسباب ٕالاقدام ع
ى ظهور علم القراءات،  فهم بعض الجوانب التاريخية ال أدت إ
ى بعض العلماء الذين  ى التعرف ع وتطور هذا العلم، باإلضافة إ
م، ومدى  ي هذا املجال وآثروه بعلمهم وفهمهم ألمور دي اشتغلوا 

ى توفيقهم وأوجه قصورهم إذا ما جاز  لهذه الدراسة الوقوف ع
ى حقيقة سر وجود هذه  دف الوصول إ هذه الجوانب. وذلك 
ي تعلقها بقراءة كتاب هللا القرآن  ا املتمثلة  القراءات ومعرفة أهمي

  الكريم.
جريت عدة 

ُ
ا  دراسات سابقةهذا وقد أ حول هذا املوضوع، م

ي القراءات  كتاب علوم الدين لعمر رضا كحالة وٕالارشادات الجلية 
السبع من طريق الشاطبية ملؤلفه محمد محمد محيسن. وقد 
ي هذه الدراسة بعدد من املصادر واملراجع ال كان من  استعنت 
ا كتاب "لطائف ٕالاشارات لفنون القراءات" لإلمام شهاب الدين  بي
ر  ي عدد من املباحث، فهو كتاب كب القسطالني والذي استعنت به 

ل ودقائق موضوع الدراسة، ويمكن التعرف شامل مستوعب ألصو 
ى منهج الكتاب ومحتواه ومصادره من عبارات املؤلف حيث قال:  ع
"إن رام املسالك فيه ما يتعلق بنشر القراءات العشر، أو ٔالاربعة 
ا  رة فاز بآماله، أو أعار  ى اختالف طرقها املستن ا، ع الزائدة عل

ة ظفر بكماله ى تنوع وجوهها الوج ، أو الوقف والابتداء كان له ع
ي الاهتداء، أو علم مرسوم الخط العثماني، حظي بنيل  نعم املرشد 
يل وكلماته وحروفه من حيث  البغية ؤالاماني، أو معرفة آي الت
العدد، ُمنح بحسن املدد مع ما طواه من محاسن دقائق أنوار 

يل، فكل جملة من  التأويل، واشتمل عليه من لطائف أسرار الت
ى باب من أبواب املنهج، كذلك كتاب "حجة  ر إ هذه الجمل تش
ي  القراءات"، ملؤلفه عبد الرحمن بن زنجلة، الذي اعتمدت عليه 
ى حجج القراء، وقد  كتابة مبحث حجة القراء وهو كتاب يشتمل ع
ى  رتيب املعروف للسور من فاتحة الكتاب إ اتبع فيه املؤلف ال

ن خاتمته باستثناء بعض الس ور ال لم يكن حولها اختالف ب
ي  رقيق أو تفخيم بعض الحروف، و ي أشياء تتعلق ب القراء إال 
ى  سورة الجمعة وبعض من السور القصار، كالليل والض
ن. ويمتاز هذا الكتاب بشرحه ووضوحه وإيجازه، فهو  واملعوذت

ا وحجته بعيًد  ا يكتفي بأقل ما ُيقنع من الحجج ذاكًرا للقراءة وقار
  عن ٕالاسهاب والتطويل ح أن الكتاب يخلو من التقديم له.

ي علوم القرآن"  املراجعأما أهم  ئ الحسان  ا كتاب "الآل م
ي كتابة املبحث الثاني،  ن، وقد اعتمدت عليه  ملؤلفه موس الش
ر من  ى الكث ي هذا املوضوع، فهو يشتمل ع وهو مرجع مهم للباحث 

اءات والتدوين معًا وكيفية نشأة هذا العلم: ٔالامور ال تتعلق بالقر 
ا وٓالاراء الواردة حولها، وعدد آي القرآن، وقراءة بعض  أسبا
ي  رها. كذلك كتاب مباحث  الصحابة ومصاحفهم الخاصة، وغ
ي كتابة  ي الصالح، وقد اعتمدت عليه  علوم القرآن ملؤلفه صب

فصاًل بأكمله  مبحث إعجاز القرآن الكريم، وهو يفرد لهذا املوضوع
  مع ذكره لتشبيه القرآن واستعارته، املجاز والكناية.
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l]ð]†ÏÖ]Ü×ÂVÙæù]ovf¹] 
قامت محاوالت عديدة غرضها الاهتمام باللغة العربية، لغة 
ى نموها من نحو وبالغة وصرف. وتعددت  القرآن الكريم، أدت إ

ي تالوة القرآن ح  ا بلغت القراءات ال تناولها املسلمون  قيل إ
سبع قراءات، وعشر قراءات وأربع عشرة قراءة، وسوف تتناول هذه 
ى القراءات ٔالاخرى.  الدراسة القراءات السبع بالتفصيل مع ٕالاشارة إ
وقبل ذلك علينا أن نستعرض أهم ٓالاراء ال وردت حول القرآن 

ن الكتب ٔالاخرى املقدسة. لة ب   الكريم وما فضل به من م
  ء ال وردت حول القرآن الكريم:ٓالارا -١/١

ى نبيه  ل ع القرآن، كما ُيعرفه ابن خلدون: "هو كالم هللا امل
ن ٔالامة إال أن الصحاب  ن دف املصحف، وهو متواتر ب املكتوب ب

ي بعض ألفاظه رووه عن رسول هللا ( ى طرق مختلفة  ) ع
ا". ي أدا ي رواية أخرى: "هو كالم )١(وكيفيات الحروف  هللا  و

ريل  ن ج ن، بواسطة ٔالام ى خاتم ٔالانبياء واملرسل ل ع املعجز، امل
ي املصاحف املنقول إلينا بالتواتر، املتعبد  عليه السالم املكتوب 

وللقرآن  )٢(بتالوته، املبدوء بسورة الفاتحة، واملختوم بسورة الناس".
ى أنه ى رفعة شأنه، وعلو مكانته، وع  أسماء عديدة كلها تدل ع

: ى ٕالاطالق، فيسم   أشرف الكتب السماوية ع
  :ى   .)٣(ق والُقرَءاِن املَِجيِد القرآن، بنص قوله تعا
  :والفرقـــان، لقولـــه ـــى َعبـــِدِه ِلَيُكـــوَن َ ّل الُفرَقـــاَن َع ـــِذي َنـــزَّ َتَبـــاَرَك الَّ

َن َنذيراً 
َ
  .)٤(ِللَعامل

  :يل لقوله نوبالت ِيُل َرَب الَعامل َت
َ
ُه ل   .)٥(َوِإنَّ

  :وبالذكر لقوله َحـاِفُظوَن
َ
ـُه ل

َ
ـا ل ا َنْحُن َنَزْلَنا الـِذْكَر وِإنَّ ، وهـو )٦(ِإنَّ

  شريعة الدين ٕالاسالمي.
  :ي محكم آياته ى    .)٧(ِإنَّ الّديَن ِعنَد ِهللا ٕالاْساَلمُ وقال هللا تعا
  :وقال أيضًاسَلَم َوْجهُه هللِ َوُهَو ُمحِسـ

َ
ن أ ّن َوَمن أْحَسُن ِدينَا ِممَّ

َة ِإْبَراِهيَم َحنيفاً  َبَع ِملَّ   .)٨(َواتَّ
  

وٕالاسالم يأتي بمع العبودية والخضوع والاستسالم هلل وحده، 
ومصدر ٕالاسالم، أسلم بمع خضع واستسلم، ويأتي بمع أدى، 
ي السلم  ى فالن: أي أديته له، وبمع دخل  ء إ يقال أسلمت ال

ي كتابه العزيز: والصلح والسالمة، يقول هللا سبحان ى  ه وتعا
 َضَرَب ُهللا َمَثاًل َرُجاًل فيِه ُشركاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجاًل َسَلمًا ِلَرُجٍل َهْل

. وٕالاسالم هو الدين الذي ُبعث به نوح وإبراهيم )٩(َيْسَتِوياِن َمَثالً 
ما السالم من قبل:  ْم َنَبأ ُنوٍح ِإْذ َقاَل ِلَقوْ عل ِ ْ ِمِه َيا َقْوِم َواْتُل َعَل

ى ِهللا َتْوَكْلُت  َ ِري ِبآَيات هللا َفَع َقاِمي َوَتْذِك َر َعلْيُكم مَّ ُ ِإن َكاَن َك
ًة ُثمَّ اْقُضوا  ْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ

َ
ْمَرُكْم َوُشرَكاَءُكْم َثمَّ اَل َيُكْن أ

َ
َفَاْجمُعوا أ

ىَّ َواَل ُتنِظُروِن َفِإن َتَوليُتْم َفَما َسأْلتُ  ى ِإ َ ْجِري ِإاَل َع
َ
ْجٍر ِإْن أ

َ
ُكم ِمْن أ

َن  ُكون ِمَن املُْسلِم
َ
ْن أ

َ
ِمرُت أ

ُ
  .)١٠(ِهللا َوأ

ما السالم، فدعاء قوم  كذلك كان دين موس وعيس عل
نفرعون:  َنا ُمْسلِم رًا َوَتَوفَّ ْ ْفرِْغ َعلْيَنا َص

َ
َنا أ ، وذلك عندما )١١(َربَّ

م وقتلهم وتقطيع رأوا الحّق وأيقنوا به، وقد هددهم  فرعون بصل

ن قد أعلنوا إسالمهم،  )١٢(أرجلهم من خالف. كما أن الحواري
م فيقول:  ى ع رنا الحق سبحانه وتعا َى فيخ ْوَحْيُت ِإ

َ
َوِإْذ أ

َنا  نَّ
َ
ا َواْشَهْد ِبأ ي َقاُلوا َءاَمنَّ ْن َءاِمُنوا ِبي َوِبَرُسو

َ
َن أ َ اْلَحَواِري

  .)١٣(ُمْسِلُموَن 
ن الكتب السماوية:مك -١/٢   انة القرآن ب

ا  ن الكتب السماوية ٔالاخرى، م ة ب إن للقرآن الكريم مكانة مم
ى نبيه محمد ( ى ع ) بلفظه ومعناه، أنه قد نزل من عند هللا تعا

ى ٔالانبياء  ن أن الكتب السماوية املقدسة ٔالاخرى نزلت ع ي ح
ا لهم، فقام كل ن م م بتبليغ ذلك باملع فقط وتركت صياغ

م،  املع بأسلوبه الخاص فيما يتكيف مع مجتمعه ومن أرسل إل
كما ُفضل القرآن الكريم أيضًا بتسجيل آياته عقب نزولها مباشرة 

) لها ثم الحفظة الذين كانوا وذلك عن طريق حفظ الرسول (
ي صحفهم، وامتاز أيًضا بما حفظه هللا له من  ل منه  يدونون ما ي

ى: )١٤(والزيادة والنقصانالتحريف  ا َنْحُن ، ولقد قال هللا تعا ِإنَّ
َحاِفُظوَن 

َ
ُه ل

َ
ا ل ْلَنا اْلِذْكِر َوِإنَّ ِن ، وقال: )١٥(َنزَّ ْ ِتيِه اْلَباِطُل ِمن َب

ْ
اَل َيأ

ِيُلُ◌ ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد  . ويتضح مما سبق )١٦(َيَديِه َواَل ِمْن َخْلِفِه َت
ن  الكتب السماوية ٔالاخرى ال نعرف بعضًا فضائل القرآن الكريم ب

نزل 
ُ
ى سيدنا إبراهيم والزبور الذي أ نزلت ع

ُ
ا كالصحف ال أ م

، وٕالانجيل  ى سيدنا موس نزلت ع
ُ
ى سيدنا داوود، والتوراة ال أ ع

م جميًعا السالم. ى سيدنا عيس عل نزل ع
ُ
  الذي أ

  إعجاز القرآن الكريم: -١/٣
ى كل ن ورسول من رسله لقد اختص هللا سبحانه  وتعا

ا قومه، ويتضح لنا هذا من معجزة موس عليه  بمعجزات ليعجز 
ي  ن  ي العصا واليد، حيث أن قومه كانوا بارع السالم ال تمثلت 
ي جمال صوته لدرجة  السحر، وكذلك معجزة سيدنا داوود كانت 

ان أن الوحوش كانت تجتمع لسماعه، كما أالن له الحديد، وقد ك
م كانوا يتقنون الصنعة  ن قومه وذلك أل ا ب لهذه املعجزات أهمي
ى معجزة سيدنا سليمان عليه السالم  ويشجعون الفن، باإلضافة إ
ا  ي عهده حب البناء وانتشرت الطالسم ال يكتبو ر  الذي اش
م أموًرا، فّسخر له الرياح والجن لتأتمر بأمره،  م أو تدفع ع لتق

ي عهده وأيًضا معج زة سيدنا عيس عليه السالم الذي ُعرف 
ى إحياء املوتى، وشفاء ٔالابرص.   الطب، فمنحه هللا القدرة ع

  
اس فن الكالم وعهد سيدنا محمد ( ى النَّ ) كان يغلب ع

ن. ويذكر  )١٧(والشعر والخطابة، فكانت معجزته القرآن الكريم املب
ن إال أعطى ما ) قال: "ما من ٔالانبياء السيوطي أن الرسول (

ّي،  مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه هللا إ
رهم تابًعا". وقيل أن معناه أن معجزات ٔالانبياء  فأرجو أن أكون أك
انقرضت بانقراض عصورهم، فلم يشاهدها إال من حضرها، 

ى يوم القيامة. وقد تنوعت وجوه  )١٨(ومعجزة القرآن مستمرة إ
ي القرآن الكريم وذلك من ناحية مبناه ومعناه، فتم ٕالاعجا ز 

ي القلوب روعة  بسحره للعقول ملا امتاز به من حالوة تدخل 
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ى:  ًا ومهابة، قال هللا تعا َ َتَشا ْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ّمِ
َ
َل أ ُهللا َنزَّ

ْم  ُ ذيَن َيْخَشْوَن َرَّ
َثاَني َتْقَشِعُر ِمْنُه ُجُلوُد الَّ ُن ُجُلوُدُهْم مَّ ُثمَّ َتِل

َى ِذْكِر هللاِ  ْم ِإ ُ   .)١٩(َوُقُلوُ
وظهرت معجزته فيما جاء به من فصاحة ٔالالفاظ وحسن 
ه  ي توحيد هللا وت ى أصح املعاني  النظام والتأليف والاستمالة ع
ى طاعته وبيان الطريق لعبادته من تحريم  ي صفاته والدعاء إ

ى  ر ذلك. ووقف الخلق دونه وعجزوا عن وتحليل وحظر وإباحة إ غ
معارضته وصار املعاندون له مرة يقولون إنه شعر ملَّا رأوه منظومًا 
ي القلوب، ورغم ذلك لم يملكوا  ومرة يقولون إنه سحر ملَّا رأوا أثره 
راف به فيقولون: إن له لحالوة وإن عليه لطالوة، وإن أعاله  إال الاع

  )٢٠(ملثمر وإن أسفله ملغدق.
ي الحياة ٕالاسالمية  ر  ولقد كان ٕالاعجاز القرآني خليًقا أن ُيث
ا العلماء للكشف  ى جانب عظيم من ٔالاهمية يتصدى  مباحث ع
ي التصور  ى وجوه البالغة القرآنية، وعن أسلوب القرآن الفذ  ع

ر فتنوعت آراء العلماء حول بيان إعجاز القرآن، فيقول  )٢١(والتعب
ي ٔالاسلوب والسالمة من الفخر الرازي: "وجهه  ٕالاعجاز الفصاحة 

"الصحيح والذي عليه  )٢٢(جميع العيوب"، ويقول ابن عطية:
ي  ي وجه إعجازه أنه بنظمه وصحة معانيه وتوا الجمهور والحذاق 
ي القرآن استمرار  فصاحة ألفاظه"، وقال بعضهم وجه ٕالاعجاز 

ا استمراًرا، ال  يوجد له  الفصاحة والبالغة فيه من جميع أنحا
م  رة، وال يقدر عليه أحد من البشر، وكالم العرب ومن تكلم بلغ ف
ر املورود،  ء اليس ي ال ال تستمر الفصاحة والبالغة فيه إال 
ي أقصر سورة منه إذ يقول: "إن لهذه  ي  وٕالاعجاز عند الراف
ي من أعجب ما ُينه إليه  ي القرآن لحكمة،  القصار ألمًرا وإن لها 

  )٢٣(ح ال يقع من النفس إال موقع ٔالادلة وٕالالهية املعجزة". التأمل
ي أسلوبه وإخباره باملغيبات، فال يمر  ي خرقه العادة  كذلك 
ر به أنه سيكون يدل  ء مما أخ عصر من ٔالاعصر إال ويظهر فيه 

ى صحة دعواه ي قوله )٢٤(ع . وقد بلغ تحدي القرآن للعرب أقصاه 
ى: ِن اْجتَ تعا ِ

ُتوا ِبِمْثِل َهَذا ُقل إلَّ
ْ
ى أن َيأ َ َمَعِت ٕالِانُس َواْلِجُن َع

را ِه
َ
و َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ظ

َ
ُتوَن ِبِمْثِلِه َول

ْ
. وهذا )٢٥(اْلُقْرَءاِن اَل َيأ

م قريش  ى عجز العرب، وإذا ثبت عجزهم ومن بي دليل واضح ع
م بالبالغة والفصاحة، وهم أشد الناس آنفة، ثبت عج ز مع شهر

ى وثبت أن القرآن الكريم معجزة هللا  م من باب أو من دو
  .)٢٦(الخالدة

  نزول القرآن: -١/٤
ن أنزل هللا عليه القرآن ملا بلغ الرسول ( ) من العمر ٔالاربع

ي القرآن الكريت:  ي شهر رمضان، كما ورد  الكريم بمكة، وذلك 
 نِزَل ِفيِه الُقرَءاُن ُهَد

ُ
ِذي أ اس َوبيَنات ِمَن َشهُر َرَمَضاَن الَّ ى ِلَلنَّ

ى السماء  )٢٧(.الُهَدى َوالُفرَقاِن  حيث نزل من السماء السابعة إ
ي ليلة القدر كما جاء:  يَلِة الَقَدرِ الدنيا 

َ
ي ل نزلَناه ِ

َ
ا أ ، ثم )٢٨(ِإنَّ

ى قلب الن ( ا. نزل منجمًا ع رة الدعوة مواكبًا ألحدا ) طيلة ف

ي السنة الثا ول  ن من عام وكان ال لثة عشر قبل الهجرة، ؤالاربع
راير سنة عشر وستمائة من امليالد.   )٢٩(الفيل، املوافق ٔالاول من ف

ا،  ا القرآن فقد اختلف ف أما بالنسبة لنفس الليلة ال نزل ف
ي الليلة السابعة عشر من رمضان م من يقول أنه نزل  ، )٣٠(فم

ي ليلة العشرين م م من يذكر أنه نزل  ولقد أنزل  )٣١(ن رمضان.وم
ى رسول هللا ( ل القرآن منجمًا ع ي نحو عشرين سنة، وكان ي  (
. وكان أول ما نزل من ٓالايات من )٣٢(حسب الحوادث ومقت الحال

ى (١( ، ثم نزلت بعد ذلك "املزمل" وآخرها )٣٣() من سورة العلق٥) إ
  .)٣٤(نزل بطريق مكة، ونزلت بعدها "املدثر"

ي أول ما نزل هذا وال ننس أ ى أن العلماء قد اختلفوا  ن ننوه إ
رهم يقول يا  م من يقول صدر العلق، كما ذكرنا، وغ من القرآن فم
ا املدثر، ويستدل هؤالء بالحدث الذي رواه الشيخان عن أبى  أ
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: "سألت جابر بن عبد هللا: 

نزل قبل؟ فقال: "يأ
ُ
ا املدثر" فقلت: أو "اقرأ باسم أي القرآن أ

ي رواية نبئت أنه "اقراء باسم ربك الذي خلق". فقال  ربك". و
): "إني ) قال رسول هللا (أحدثكم ما حدثنا به رسول هللا (

ي  جاوزت بحراء فلما قضيت جوزي نزلت، فاستبطنت الوادي "زاد 
ي ث م رواية" فنوديت فنظرت أمامي وخلفي، وعن يمي وعن شما

ى  ي رواية، جالس ع ريل) زاد  ى السماء فإذا هو (يع ج نظرت إ
م  ن السماء ؤالارض، فأخذت رجفة، فأتيت خديجة فأمر عرش ب

ا املدثر قم فأنذر".   فدثروني، فأنزل هللا "يا أ
ولكن هذه الرواية ال يمكن أن تثبت أول ما نزل من القرآن هو 

يخان أيضًا عن أبي سلمة عن ما ذكر ألن هناك حديث آخر رواه الش
جابر أيضًا فبينما أنا أم إذ سمعت صوتًا من السماء، فرفعت 
ى كرس  بصري ِقَبَل السماء فإذا امللك الذي جاءني بحراء قاعد ع

ن السماء ؤالارض، فجثثت ي،  ب ى ٔالارض فجئت أه ح هويت إ
ى:  ا املدثر، قفقلت: زملوني زملوني، فأنزل هللا تعا م فأنذر، يأ
ر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر   .وربك فك

وهناك جماعة أخرى ترى أن أول ما نزل سورة الفاتحة، وهؤالء 
قي م هذا بما رواه الب ى رأ ي الدالئل بسنده عن يستدلون ع  :

أبي ميسرة ابن عمر شرحبيل والذي يذكر فيه إرسال خديجة ألبي 
ى ورقة وقصبكر مع رسول هللا ( ما حدث لرسول هللا من أنه  )، إ

ي حالة خلوته نداء خلفه يا محمد يا محمد، فينطلق هاربًا  يسمع 
رني.  ي ٔالافق وقول ورقة له أثبت ح تسمع ما يقول ثم ائت وأخ
فلما خال ناداه يا محمد قل "بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل 

ر أن هذا ا ن"، غ ن" ح بلغ "وال الضال لحديث ال يصلح رب العامل
ن، أولهما أن الرسول ( –لالعتماد  ى أو للتدليل به لسبب ) أتى إ

ر من مرة وطلب إليه أن يثبت ح  ورقة بعد أن سمع النداء أك
يعرف ماذا سيقول له، والثاني هو أن الحديث مرسل سقط من 
ى معارضة حديث عائشة  سنده ولذلك فهو ضعيف وال يقوى ع

ى الن ي أول ما نزل ( وهو مرفوع إ )، وهذا الحديث يؤكد رأينا 
ن  من القرآن هو اقرأ، إذ روى البخاري ومسلم عن عائشة أم املؤمن
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ا  – ا قالت: "أول ما ُبدئ به رسول هللا ( –ر هللا ع ) من أ
ي النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل  ي الرؤيا الصادقة  الو

 ، وكان يخلو بغار حراء فيتحنثفلق الصبح، ثم حبب إليه الخالء
ود لذلك، ثم يرجع  ى أهله وي ع إ ي ذوات العدد قبل أن ي فيه الليا
ي غار حراء، فجاءه  ود ملثلها ح جاءه الحق وهو  ى خديجة في إ
امللك فقال: اقراء: قال: قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغط ح بلغ 

، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني  م الجهد ثم أرسل
، فقال: اقرأ فقلت: ما أنا  الثانية ح بلغ م الجهد ثم أرسل

اقرأ باسم ربك الذي بقارئ، فأخذني الثالثة ثم أرسل فقال: 
ي بعض خلق، خلق ٕالانسان من علق، اقراء وربك ٔالاكرم ، و

  .)٣٥(ما لم يعلمالروايات ح بلغ 
ما نزلت ٓالاية املفردة، وربما نزلت ولقد نزل القرآن متفرًقا، فرب

ن  ى قسم عدة آيات، أو سورة بأكملها، وينقسم زمن نزول القرآن إ
ين عن بعضهما، فالقسم ٔالاول قبل الهجرة، أي أثناء إقامة  متم

ْ عشرة الرسول ( ي تستغرق اثن ) بمكة وبداية بعثة الرسالة و
 ٤١رمضان سنة  ٧سنة وخمسة أشهر وثالثة عشر يوًما، وذلك يوم 

ى أول ربيع ٔالاول سنة  ). وتسم كل آية أو سورة من ميالده ( ٥٤إ
نزلت قبل الهجرة، أما القسم الثاني فهو يبدأ منذ هجرة الرسول 

) رة ُيطلق ي تلك الف ى املدينة فكل ما نزل من سور وآيات  ) إ
  )٣٦(عليه مدني ح وإن كان قد نزل خارج املدينة.

ل من القرآن فهو مختلف فيه وينقل لنا أما عن آخر ما نز 
ن ي  )٣٧(الش ا، فقال: إن أصح ٓالاراء  ى رأًي م عدة آراء مع تأكيده ع

ى:  ى ٕالاطالق قوله تعا ُقوْا َيْومًا آخر ما نزل من القرآن ع َواتَّ
ا َكَسَبْت َوُهْم اَل  ى ُكلُّ نفٍس مَّ َّ ى ِهللا َثمَّ ُتَو ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإ

) عاش بعد . وذلك ما يقوله من أنه روى عن الن ()٣٨(وَن ُيْظَلُم 
ى، كما أورد آراء أخرى  ى الرفيق ٔالاع نزولها تسع ليال ثم انتقل إ

ُقوْا َهللا َوَذُروْا تقول إن آخر ما نزل هو قوله:  ِذيَن َءاَمُنوْا اتَّ ا الَّ َ ُّ َيآ
َن  ْؤِمِن ِذين خر يقول وآ )٣٩(َماَبِقَى ِمَن الِربآ ِإن ُكنُتم مُّ ا الَّ َ ُّ َيآ

ى: َوُهللا  ى قوله تعا َسمَّ َفاْكُتُبوُه إ َجٍل مُّ
َ
ى أ

َ
َءَاَمَنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإ

ٍئ َعِليُم  َ ن هذه ٓالاراء الثالثة وذلك )٤٠(ُبِكِل  . ورأي آخر يجمع ب
ي قصة واحدة  ا  ي املصحف أل ا  رتي ا نزلت دفعة واحدة ك بأ

ر الكل عن بعض ما نزل بأنه آخر ما نزل والكل صحيح وقيل فأ خ
. وقيل آية الكاللة )٤١(ِإَذا َجاَء َنْصُر ِهللا َوالَفْتُح آخر ما نزل سورة 

 ٍة
َ
ي اْلَكاَلل َقْد َجآَءُكْم ، وقيل: )٤٢(َيْسَتُفتوَنَك ُقِل ُهللا ُيْفِتُكْم ِ

َ
ل

ْنُفِسَكم...
َ
ى قوله ) ٤٣(َرُسولًّ ِمْن أ ى: إ َوَهَو َربُّ اْلَعرِش تعا

  .)٤٤(اْلَعِظيم
ء  قال القا أبو بكر ا  ي الانتصار هذه ٔالاقوال ليس ف

ى الن ( اد وغلبة الظن، ويحتمل مرفوع إ ) وكل قال بضرب الاج
ر عن آخر ما سمع من الن ( م أخ ره سمع من أن كاًل م ) وغ

د هذا الرأي فهوال ينفي . ونحن نؤي)٤٥(بعد ذلك إن لم يسمعه هو
  ٓالاراء السابقة ولكنه ال يجزم بصحة أحدها.

ى: اليوم  ى ما تقدم قوله تعا قال السيوطي: "ومن املشكل ع
ى تمام حجة الوداع،  ا نزلت بعرفة ع أكملت لكم دينكم" فإ
وظاهرها إكمال جميع الفرائض ؤالاحكام من قبلها وقد صرح بذلك 

م السدي ل بعدها حالل وال حرام، مع أنه فقال:  جماعة م لم ي
ا نزلتا بعد ذلك، وقد استشكل  ي آية الربا والدين والكاللة إ ورد 
م  ى أنه أكمل لهم دي ذلك ابن جرير وقال: ٔالاول أن يتأول ع
ن ال  ن عنه ح حجة املسلم بإقرارهم بالبلد الحرام وإجالء املشرك

من طريق ابن أبي طلحة يخالطهم املشركون، ثم أيده بما أخرجه 
عن عباس قال: كان املشركون واملسلمون يحجون جميًعا، فلما 
ي  نزلت براءة نفي املشركون عن البيت وحج املسلمون ال يشاركهم 
ي تمام النعمة "أتممت  ن فكان ذلك  البيت الحرام أحد من املشرك

."   )٤٦(عليكم نعم
ول: -١/٥   معرفة أسباب ال

ي فهم إن ملعرفة أسباب نز  رى  ول ٓالايات القرآنية فوائد ك
ا: ا م   معان

  ـــــى تخصيصـــــه فـــــإذا أن اللفـــــظ قـــــد يكـــــون عاًمـــــا ويقـــــوم الـــــدليل ع
ى ما عدا صورته فـإن دخـول  عرف السبب قصر التخصيص ع
ـا الوقـوف  ـاد ممنـوع، وم ـي وإخراجهـا باالج صورة السبب قط

ى املع وإزالة ٕالاشكال قـال الواحـدي ال يمكـن معرفـ ر ع ة تفسـ
ا وبيــــان نزولهــــا، وقــــال ابــــن تيميــــة معرفــــة  ــــى قصــــ ٓالايــــة دون ع
ـــى فهـــم ٓالايـــة، فـــإن العلـــم بالســـبب يـــورث  ن ع ول يعـــ ـــ ســـبب ال
ـي فهـم بعـض ٓالايـات  ى الصـحابة  العلم باملسبب، وقد أشكل ع
مـــا كانـــا  ـــا أن عثمـــان بـــن مظعـــون وعمـــرو بـــن معـــدي كـــرب أ م

ى: يقـــــوالن أن الخمـــــر مباحـــــة ويحتجـــــان بقولـــــ ـــــى ه تعـــــا َ ـــــْيَس َع
َ
ل
ِعُمـــواْ 

َ
ـــِذيَن آَمُنـــوْا َوَعِمْلـــوْا اْلَصـــاِلَحاِت ُجَنـــاُحُ◌ ِفيَمـــا ط . ولـــو )٤٧(الَّ

علمــا ســبب نزولهــا لــم يقــوال ذلــك وهــو أن ناســًا قــالوا ملــا حرمــت 
ـــــي ســـــبيل هللا ومـــــاتوا وكـــــانوا يشـــــربون  الخمـــــر كيـــــف بمـــــن قتلـــــوا 

ى:  لـــت. ومـــن ذلــك قولـــه تعــا ـــي رجــس ف ينَمـــا َتوُلـــوا الخمــر و
ْ
َفأ

ــــ أن )٤٨(َفــــثم وجــــه هللا . فإنــــا لــــو تركنــــا ومــــدلول اللفــــظ القت
ى ال يجـــــب عليـــــه اســـــتقبال القبلـــــة ســـــفرًا وال حضـــــرًا فلمـــــا  املصـــــ
ى  ـــــي مـــــن صـــــ ـــــي نافلـــــة الســـــفر أو  ـــــا  عـــــرف ســـــبب نزولهـــــا علـــــم أ

ي ذلك. ى اختالف الروايات  اد وبان له الخطأ ع   باالج
 ــــــرة بعمــــــوم اللفــــــظ أو بخصــــــوص اختلــــــف أهــــــل ٔالاصــــــول هــــــل الع

ـر  ـى غ ا إ ـى تعـدي ـي أسـباب واتفقـوا ع السبب، وقد نزلت آيات 
ــي  ــي ســلمة بــن صــخر، وآيــة اللعــان  ول آيــة الظهــار  ــ ا ك أســبا
ـى  ـي رمـاة عائشـة ثـم تعـدى إ شأن هالل بـن أميـة، وحـد القـذف 
ـــى  ا اتفاقـــًا لـــدليل قـــام ع ـــى أســـبا ـــرهم، كمـــا قصـــرت آيـــات ع غ

ي سـورة الهمـزة: "يجـوز أن يكـون السـبب  ذلك. قال الزمخشري 
خاصـًا والوعيــد عامــًا ليتنـاول كــل مــن باشـر ذلــك القبــيح وليكــون 

ــى اعتبــار عمــوم )٤٩(ذلــك جاريــًا مجــرى التعــريض" . ومــن ٔالادلــة ع
ـــي وقـــائع بعمـــوم آيـــات نزلـــت  ـــرهم  اللفـــظ احتجـــاج الصـــحابة وغ

م. قــال ابــن  ــى أســباب خاصــة شــائعًا ذائعــًا بيــ جريــر نقــاًل عــن ع
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ـــى مـــن  م أح ـــي بعـــض كتـــب هللا إن هلل عبـــادًا ألســـن ســـعيد "أن 
ر لبسوا لباس منسوك الضأن مـن  م أمر من الص العسل وقلو
ـــ  ـــرون الـــدنيا بالـــدين، فقـــال محمـــد بـــن كعـــب القر ن يج اللـــ

ــــي كتــــاب هللا:  ــــي الَحَيــــاة هــــذا  َنــــاِس َمــــْن ُيْعِجَبــــَك َقْوُلــــُه ِ َوِمــــَن الَّ
نيَ  . قـــال ســـعيد قـــد عرفـــت فـــيمن أنزلـــت، فقـــال محمـــد )٥٠(االـــدُّ

ي الرجل ثم تكون عامة". ل    بن كعب إن ٓالاية ت
  ل ـــــ ـــــي العــــام، وقـــــد ت تقــــدم أن صـــــورة الســـــبب قطعيــــة الـــــدخول 

ا مــــن ٓالاي  ـــى ٔالاســــباب الخاصـــة وتوضـــع مــــع مـــا يناســـ ٓالايـــات ع
العامـــــــة رعايــــــــة لــــــــنظم القــــــــرآن وحســــــــن الســــــــياق، فيكــــــــون ذلــــــــك 

ــــي  الخــــاص قريبــــاً  ــــي الــــدخول  ــــي كونــــه قط مــــن صــــورة الســــبب 
العام، كما اختار السبكي أنه رتبـة متوسـطة دون السـبب وفـوق 

ى: وُتــوْا َنِصـــيبًا ِمـــَن التجــرد مثالـــه قولــه تعـــا
ُ
ِ◌يَن أ ـــَى اْلـــذَّ ـــْم َتــَر ِإ

َ
ل
َ
أ

اُغوِت 
َ
ط ا إشـارة لكعـب بـن )٥١(اْلِكَتاِب ُيْؤمُنوَن ِبالِجْبِت َوالَّ . فإ

ــى ٔالاشــرف ونحــوه  ــود ملــا قــدموا مكــة وشــاهدوا قت مــن علمــاء ال
ـــــ ( ـــــى ٔالاخــــذ بثـــــأرهم ومحاربـــــة الن ن ع ) بــــدر حرضـــــوا املشـــــرك

فســـألوهم مـــن أهـــدى ســـبياًل محمـــد وأصـــحابه أم نحـــن؟ فقـــالوا 
ــــ ( م مــــن نعــــت الن ــــي كتــــا ) املنطبقــــة أنــــتم مــــع علمهــــم بمــــا 

م أن ال يكتمـــــوه، فكـــــان ذلـــــك أمانـــــة  عليـــــه، وأخـــــذ املواثيـــــق علـــــ
الزمـــــة لهـــــم ولـــــم يؤدوهـــــا حيـــــث قـــــالوا للكفـــــار أنـــــتم أهـــــدى ســـــبياًل 

ــــــ ( ). فقــــــد تضــــــمنت هــــــذه ٓالايــــــة مــــــع هــــــذا القــــــول حســــــدًا للن
ـــــى أداء ٔالامانـــــة  املتوعـــــد عليـــــه املفيـــــد لألمـــــر بمقابلـــــة املشـــــتمل ع

ـــــ ( ـــــي بيـــــان صـــــفة الن ـــــ  ) بـــــالطريق الســـــابق والعـــــام تـــــال ال
ول وامل ــــــ ــــــي ال ــــــراخ عنــــــه  ــــــي الرســــــم م ــــــ للخــــــاص  ناســــــبة تقت

ــــي  دخــــول مــــا دل عليــــه الخــــاص والعــــام، ولــــذا قــــال ابــــن العربــــي 
ــــر عــــن كتمــــان أهــــل الكتــــاب صــــفة  ره وجــــه الــــنظم أنــــه أخ تفســــ

ن أهـــــدى ســـــبياًل"، فكـــــان ذلـــــك محمـــــد ( ) وقولـــــه: "إن املشـــــرك
ى ذكر جميع ٔالامانات. م فانجر الكالم إ   )٥٢(خيانة م

  قراءات القرآن: -١/٦
ي القراءات جمع قراءة ي لقرأ، و ي اللغة مصدر سما ي  ، و

ره  الاصطالح مذهب يذهب إليه إمام من ٔالائمة القراء مخالفًا به غ
ى الرسول ( ي ثابتة بأسانيدها إ ) ي النطق بالقرآن الكريم و

ي:   وأنواع القراءات 
  :ــــــى متــــــواترة م ع ــــــي مــــــا رواه جمــــــع عــــــن جمــــــع ال يمكــــــن تــــــواط و

ي نقله عن السبعة. الكذب عن مثلهم. مثاله ما ات فقت الطرق 
ي القراءات.   وهذا هو الغالب 

  :ي ما صح سـنده بـأن رواه العـدل الضـابط عـن مثلـه مشهورة و
  وهكذا.

  
ووافق أحد املصاحف العثمانية سواء أكان عن ٔالائمة السبعة 
ر عند القراء فلم  ن واش رهم من ٔالائمة املقبول أم العشرة أم غ

ذوذ، إال أنه لم يبلغ درجة املتواتر مثاله: ما يعدوه من الغلط وال الش
م دون  ي نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة ع اختلفت الطرق 

بعض، والنوع الثالث: هو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو 
ار املذكور، وهذا النوع ال يقرأ به، وال يجب اعتقاده.  ر الاش لم يش

ريق عاصم الجدري عن أبي بكر من ذلك ما أخرجه الحاكم عن ط
)) أن الن ( "بفتح  –) قرأ: "لقد جاءكم رسول من أْنَفِسكم

. والرابع الشاذ: وهو ما لم يصح سنده كقراءة ابن السميفع: -الفاء 
 –لتكون ملن خَلفك آية  –بالحاء املهملة  –"فاليوم ننحيك ببدنك" 

ى والخامس املوضوع:  –بفتح الالم من كلمة (خلفك)  وهو ما ُنسب إ
ر أصل، مثال ذلك: القراءات ال جمعها محمد بن  قائله من غ
ى أبي حنيفة، والنوع السادس: ما يشبه  ا إ ي، ونس جعفر الخزا
ر  ى وجه التفس ي القراءات ع املدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد 

 –كقراءة سعد بن أبي وقاص: "وله أخ أو أخت من أم" بزيادة لفظ 
ي وقراءة:  –أم من  ُكْم ِ ْن َتْبَتُغوا فْضاًل ِمْن َربَّ

َ
ْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أ

َ
ل

، ويعلق ابن )٥٤(- ي مواسم الحج  –بزيادة لفظ  )٥٣(َمَواِسِم اْلَحج
ي الكالم  ر  ى هذا بقوله (وربما كانوا يدخلون التفس الجزري ع

ن ملا تلقوه عن رسول هللا ( م متحقق رآًنا، فهم ) قإيضاًحا، أل
 )٥٥(آمنون من الالتباس).

ي الذين كان  ا أنه لم يكن كتبة الو وسبب تعدد القراءات م
ى إليه من قبيلة واحدة، وإنما رسول هللا ( م ما يو ي عل ) يم

، وكان الناس  ر القر م غ م القر وم تعددت قبائلهم فم
م ح إذا ملس أحدهم اخ ى حسب ألحا ي يقرؤون القرآن ع تالًفا 

) قراءة سمعها من آخر عن القراءة ال أخذها عن الرسول (
ى الرسول ( ى إ ) من كل قراءته ) شاكًيا، فيسمع الرسول (س

ا، ويقول: "هكذا أنزلت".   )٥٦(ويقره عل
ي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن رسول هللا  وورد 

) ى حرف فراجعته، ثم لم ريل ع يده ) قال: [أقرأني ج أزل اس
ى سبعة أحرف]. يدني، ح انته إ وأخرج أيًضا عمر بن  )٥٧(ف

الخطاب قال: "سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
ر ما أقرأها  ى غ ا  –الفرقان ع رة لم يقرئ ى حروف كث ي رواية: ع و

) فقلت: يا رسول هللا، إني سمعت هذا يقرأ سورة رسول هللا (
ر  ى غ ا؟" فقال رسول هللا (الفرقان ع ) [أرسله، اقرأ] ما أقرأتن

) [هكذا أنزلت]، فقرأ القراءة ال سمعته يقرأ، فقال رسول هللا (
ي [اقرأ] فقرأت، فقال [هكذا أنزلت] [إن هذا القرآن أنزل  ثم قال 

ى سبعة أحرف، فأقرؤوا ما تيسر منه].   )٥٨(ع
  

) الن (وأخرج مسلم نحوه عن أبي بن كعب، وفيه: فقال 
 ، ى أم ى حرف، فرددت إليه: أن هون ع ى أن أقرأ ع [فإني أرسل إ
 ، ى أم ن، فرددته إليه: أن هون ع ى حرف ى الثانية: أقرأه ع فرد إ
ا مسألة  ى سبعة أحرف، ولك بكل ردة ردد ى الثالثة أقرأه ع فرد إ
ى ، وأخرت الثانية ليوم يرغب إ ا فقلت: اللهم اغفر ألم  تسأل

ي  الخلق كلهم، ح إبراهيم عليه السالم. وأخرج قاسم بن أصبغ
ري عن أبي هريرة أن رسول هللا ( ) قال: مصنفه من حديث املق
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ى سبعة أحرف فاقرؤوا وال حرج، ولكن ال  [إن هذا القرآن أنزل ع
  )٥٩(تختموا ذكر رحمة بعذاب وال ذكر عذاب برحمة].

): يا أبي إني ال الن (كذلك ورد عن أبي بن كعب أنه قال: ق
ي:  ن؟ فقال امللك الذي م ى حرف أو حرف ي ع ألقرأت القرآن فقيل 
ن أو ثالثة، فقال  ى حرف ن، قيل ع ى حرف ن، قلت: ع ى حرف قل ع
ى ثالثة، ح بلغ سبعة  ى ثالثة، قلت ع ي: قل ع امللك الذي م

ا إال شاف كاف إن قلت: سميًعا علي ًما، أحرف، ثم قال: ليس م
عزيًزا حكيًما، ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة 

  )٦٠(بعذاب.
ًرا من هذه الروايات ال وردت فال نستطيع ذكرها جميًعا  وكث
ى  ذه ٔالاحرف السبعة كان للتسهيل ع وإنما نقول أن نزول القرآن 
رادفة وقد  العباد، وذلك العتبارات اختالف اللغة ؤالالفاظ امل

ي  املقصود بالسبعة أحرف فهناك من يقول أنه من اختلف 
املشاكل الذي ال يدري معناه، ألن العرب تسم الكلمة املنظومة 
: حرفًا وتسم القصيدة بأسرها كلمة، ونقل عن الخليل بن أحمد

ي كتاب البيان أن اختالف  ري  ن الط الحرف ها هنا القراءة، ويب
ا القرآن، القراءة إنما هو كله حرف واحد من ٔالاحر  ف ال نزل 

ر عن  وهو الحرف الذي كتب عليه املصحف. ونقل ابن عبد ال
بعض املتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال: تدبرت وجوه 
ي  ي أوجه التغاير  ا سبعة سوف نذكرها  ي القرآن فوجد الاختالف 
ا جزء من أجزاء  القراءات الحًقا. وهناك رأي ثالث يقول كل نوع م
، ووعد ووعيد،  ره من أنحائه فبعضها أمر ونه القرآن بخالف غ
ره. قال ابن  وقصص، وحالل وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال وغ
ي ذلك حديث رواه ابن مسعود مرفوعًا قال: كان  ر: "و عبد ال
ى وجه واحد، ونزل القرآن من  الكتاب ٔالاول نزل من باب واحد ع

ى سبعة أحرف: زاج ر، وآمر، وحالل، وحرام، سبعة أبواب ع
روا  وُمحكم، ومتشابه، وأمثال، فأحلوا حالله، وحرموا حرامه، واعت
بأمثاله، وآمنوا بمتشابه وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا"، قال وهو 

ى ضعفه.   )٦١(حديث عند أهل العلم ال يثبت وهو مجمع ع
ولقد كان الصحابة الذين شرفهم هللا بصحبة رسوله الكريم 

ا من حريص م لآلية ال يأخذو ى تأكيد حفظهم وقراء ن ع
ن يديه الرسول ( ردد عليه وتالوة ٓالاية ب رون من ال ) فيك

ا. ويسألونه: هل حفظت كما أنزلت؟ ح يقرهم الرسول ( ) عل
ى تعليم ما حفظوه لألوالد  ثم بعد أن يتقنوا الحفظ ينتشروا إ

ولهما، وكذلك كان الرجل إذا والصبيان من أهل مكة واملدينة وما ح
ى املدينة دفعه الن ( ى أحد الحفظة ليعلمه أسلم وهاجر إ ) إ
ي عهده. ر عدد الحفظة    القرآن ح ك

) واتساع الفتوح ٕالاسالمية وتفرق وبعد وفاة املصطفى (
ي ٔالامصار، أخذ كل مصر قراءة القرآن عن قارئ، فأهل  املسلمون 

داد بن ٔالاسود، وأهل الكوفة عن ابن دمشق وحمص أخذوا عن املق
ر من أهل  مسعود، وأهل البصرة عن أبي موس ٔالاشعري، وقرأ كث

الشام بقراءة أبي بن كعب، وكانت القراءات مختلفة فكل كان يقرأ 
  )٦٢(بلهجته.

ى ٓالاخر لهجته ح امتد الزمان  م ينكر ع ولم يكن أحد م
ر التابعون ٓالاخذون عن الصحابة  ء من قلياًل وك م  فوقع بي

الخالف أو التنافس أو ٕالانكار، فخ الصحابة من مغبة ذلك مع 
مرور الزمن فحملوا عثمان بن عفان معالجة هذا ٔالامر، فقام 

ن حفصة بنت عمر بن عثمان ( ) باستعارة الصحف من أم املؤمن
ي عهد أبي بكر الصديق،  الخطاب ال جمعها زيد بن ثابت

ن حفصة الصحف إليه، فقام عثمان (فأرسلت أم املؤم ) ن
ر وسعيد بن العاص  بتكليف كل من زيد بن ثابت وعبد هللا بن الزب
ي املصاحف،  وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بنسخ الصحف 
ء من  ي  ولقد أوصاهم قائاًل: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 

م. وب عد أن أتموا القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسا
ى كل ناحية وأمر بإحراق ما  ذلك قام عثمان بإرسال نسخة منه إ

ي مصر.   )٦٣(سواه من القرآن 
ى  ى الجهات التالية: مصحف إ ولقد أرسلت مصاحف عثمان إ
ى الشام، وترك مصحًفا  ى الكوفة، ومصحف إ البصرة، ومصحف إ

ووجه  باملدينة، وأمسك لنفسه مصحًفا، وهو الذي يقال له ٕالامام
ى البحرين، وأجمعت ٔالامة  ى اليمن وإ ى مكة، ومصحًفا إ مصحًفا إ
ى ما تضمنته هذه املصاحف وترك ما خالفه من زيادة أو نقصان  ع
م ولم  أو إبدال كلمة بأخرى مما كان مأذوًنا لهم فيه توسعة عل

  )٦٤(يثبت عندهم ثبوًتا مستفيًضا أنه من القرآن.
ى للهجرة  والناس ال يقرؤون إال بما أقرأهم به ومضت املائة ٔالاو

الصحابة والتابعون بما توافق واملصحف العثماني، إال أن أهل 
البدع ؤالاهواء بدؤوا يقرؤون بما ال يحل تالوته بشأن القرآن 
ى أن يختاروا من كل مصر وجه إليه مصحًف  الكريم، لذلك اتفق ع

م وش هد لهم أهل أئمة مشهورين بالثقة ؤالامانة وبعلمهم ودراي
ي: م من شروط ثالثة    مصرهم بالعدالة، وكان البد لقراءا

 ) ـى رسـول هللا ) متـواترة مـن أول ٔالاول: صحة السند بـالقراءة إ
ى آخره.   السند إ

 .الثاني: موافقة القراءة رسم املصحف العثماني  
  ا وجًها من وجـوه العربيـة مجمًعـا عليـه أو مختلًفـا الثالث: موافق

ر مثله.فيه اختالفً    ا ال يغ
والشـرط ٔالاساسـ هــو ٔالاول أمـا الشــرطان الثـاني والثالــث فقـد أضــيفا 
ــى هــذه الشــروط، إال  لتطــابق القــراءات، ولقــد اتفــق علمــاء القــراءة ع

ى الرسول ( ) ولـم أن بعضهم اكتفى بالشرط ٔالاول صحة ٕالاسناد إ
ـــي تعري ـــا القــــراءات الشـــاذة وهــــم  رطوا التــــواتر، وممـــا نــــتج ع فهــــا يشـــ

  فريقان:
  ـــــا ـــــا الشـــــرط ٔالاول والثالـــــث ويتغيـــــب ع ـــــ يوجـــــد  ـــــي ال ٔالاول: و

  الشرط الثاني.
  ـى ي الشرط ٔالاول، وقـد أجمعـوا ع ي ال تفقد التواتر  الثاني: و

رها. ي الصالة وغ ا    )٦٥(تحريم قراء
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ي الصالة وال  ي شرح املهذب: "ال تجوز القراءة  وقال النووي 
رها بالقراءة الشا ا ليست قرآنًا، ألن القرآن ال يثبت إال غ ذة أل

ره فغالط أو  بالتواتر، والقراءة الشاذة ليست متواترة ومن قال غ
ى استتابة من قرأ بالشواذ ونقل  جاهل، وقد اتفق فقهاء بغداد ع
ى أنه ال يجوز القراءة بالشواذ وال  ن ع ر إجماع املسلم ابن عبد ال

ا". ولذلك ي صالة  يصل خلف من يقرأ  قال ٕالامام مالك فيمن قرأ 
ره من الصحابة مما يخالف املصحف: "لم  بقراءة ابن مسعود وغ

  )٦٦(يصل وراءه".
ي القراءات: -١/٧   أوجه التغاير 

احتدم الخالف والجدال حول ما ذهب إليه العلماء من أوجه 
خالف القراءات للقرآن الكريم، وقد سبق لنا وأن ذكرنا بعض ذلك 

ول ٔالاحرف السبعة وما تعنيه ونضيف هنا رأي ٕالامام أبو الخالف ح
ي اللوائح إذ يقول: "إن ٔالاحرف السبعة تع  الفضل الرازي 

ي: ي الكلمات ال ال تزيد عن سبعة و   الاختالف 
 .ر وتأنيث   ٔالاول: اختالف ٔالاسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذك
  وأمر.الثاني: اختالف تصريف ٔالافعال من ما ومضارع  
 .الثالث: اختالف وجوه ٕالاعراب  
 .الرابع: الاختالف بالنقص والزيادة  
 .ر   الخامس: الاختالف بالتقديم والتأخ
 .السادس: الاختالف باإلبدال  
  رقيــــق الســــابع: اخــــتالف اللغــــات (اللهجــــات) كــــالفتح وٕالامالــــة، وال

  )٦٧(والتفخيم وٕالاظهار وٕالادغام ونحو ذلك".
ر عن أحد أهل العلم وقد أورد الزرك عن ابن ع بد ال

ا سبعة:   بالقرآن أنه قال تدبرت وجوه القرآن املختلفة فيه فوجد
  ــي ــر حركتــه ال يــزول معنــاه وال صــورته، مثــل مــا جــاء  ــا مــا يتغ م

ُكـــــم) ٧٨ســـــورة هـــــود آيـــــة (
َ
ْطهـــــر ل

َ
وقـــــراءة عامـــــة القـــــراء  ُهـــــْن أ

ــــــى الحــــــال  بــــــالرفع، وقــــــرأ الحســــــن وعيســــــ بــــــن عمــــــر بالنصــــــب ع
 لكــــــم أطهـــــر ) ١٣وســـــورة الشــــــعراء آيـــــة( ويضــــــيق صــــــدري ،
 ويضـــيق صـــدري  ـــى "أن قـــرأ يعقـــوب بنصـــف القـــاف عطفـــًا ع

ى الاستئناف. ي بالرفع ع   يكذبون" وقرأ البا
  ــي ــر صــورته كقولــه  ــي حــدود الفعــل معنــاه وال تتغ ــر  ــا مــا يتغ وم

ْســَفاِرنا) ٩ســورة ســبأ آيــة (
َ
َن أ ْ َنــاو َرُبَنــا َبَاَعــد َبــ َن  َربَّ ْ َباِعــْد َبــ

ْسَفاِرنا
َ
ن. أ ى قراءة يعقوب والثانية قراءة الباق   ؤالاو

  ـر صـورته كقولـه ر معناه بالحروف واختالفها وال تتغ ا ما يتغ وم
ي سورة البقرة آية ( ى   ُنْنِشـُزَهاو َكيـَف ُننِشـُزَها) ٢٥٩تعا

قـــرأ ابـــن عـــامر وعاصـــم وحمـــزة والكســـائي وخلـــف بـــالزاي، وذلـــك 
نشــز وهــو الارتفــاع، والبــاقون بــالراء املهملــة، مــن أنشــر هللا مــن ال

ْنَشـــــَرهُ املـــــوتى: أحيـــــاهم، ومنـــــه 
َ
وعـــــن الحســـــن فـــــتح  ِإَذا َشـــــاَء أ

ن من َنشُر.   النون وضم الش
  ـــر معنـــاه، وذلـــك مثـــل مـــا جـــاء مـــن ـــر صـــورته وال يتغ ـــا مـــا تتغ وم

َنُفوِش ) ٥سورة القارعة آية (
ْ
  نفوش.والصوف امل َكاْلِعْهِن امل

  ي سورة الواقعـة ٓالايـة ر صورته ومعناه مثل ما ورد  ا ما تتغ وم
)٢٩ ( ْنُضوٍد ْلٍح مَّ

َ
  وطلع. َوط

  ى مـــن ســـورة ق آيـــة ر كقولـــه تعـــا ـــر بالتقـــديم والتـــأخ ـــا مـــا يتغ وم
)١٩( َْوِت ِباْلَحّق

ْ
  وسكرة الحق باملوت. َوَجآءْت َسْكَرُة امل

  ـــا الزيـــادة والنقصـــان مثـــل مـــا ورد ) مـــن ســـورة ٢٣٨ـــي ٓالايـــة (وم
ى البقـــرة

َ
ـــاَلٍة الُوْســـط ـــَلَواٍت َوالصَّ ـــى اْلصَّ َ (وصـــالة  َحـــاِفُظوْا َع

ــي قــراءة ابــن مســعود مــن زيــادة كلمــة  العصــر)، وكــذلك مــا ورد 
ــــي ٓالايــــة (  ( ــــ  ِتْســــُعُ◌ َوِتْســــُعوَن َنْعَجــــةً ) مــــن ســــورة ص٢٣(أن

ــي ســورة الكهــف ٓالايــة ( ــا اْلُغــاَلم فَ ) ٨٠و مَّ
َ
ِن َوأ ْ َبــَواُه ُمــْؤِمن

َ
َكــاَن أ

  بزيادة (وكان كافًرا). )٦٨(وكان كافراً 
ــــي ٕالاظهــــار وٕالادغــــام والــــروم  وهنــــاك قــــول بــــأن املــــراد بــــاالختالف 
ـر  ـى الحركـة مـن غ (النطق ببعض الحركة) و(ٕالاشـمام) ٕالاشـارة إ
تصـــويت و(التخفيـــف) تخفيـــف الهمـــز والتســـهيل وٕالامالـــة (امليـــل 

ى الكسرة ؤالا ى الياء).بالفتحة إ   )٦٩(لف إ
ـــــــ أن كـــــــل مـــــــا ســـــــبق حـــــــق، وأن املصـــــــحف  ويـــــــذكر الزرك
املنقــــــــول بــــــــالتواتر هــــــــو مصــــــــحف ســــــــيدنا عثمــــــــان بــــــــن عفــــــــان، ورســــــــم 
الحروف واحد إال ما تنوعـت فيـه املصـاحف، وهـو بضـعة عشـر حرًفـا 

  )٧٠(مثل (هللا الغفور) و(إن هللا هو الغفور).
  القراءات السبع: -١/٨

ر منقوط ة وال مشكولة وبذلك أصبحت كانت املصاحف غ
ا محتملة لجميع أوجه  عرضة الختالف القراءات ألن الكلمة ف

م  –القراءات؛ كما أن الصحابة  ي  –رضوان هللا عل قد اختلفوا 
م من قرأ أخذهم عن الرسول ( ى حرف، وم م من قرأ ع ) فم

ي ش ٔالامصار وكذلك  م من زاد، وتفّرق الصحابة  ن وم ى حرف ع
ى تلك ٓالافاق ومعها من يقرأها من  إرسال عثمان املصاحف إ
ن ذلك ح وصل  م التابع م، ونقل ع الصحابة باختالف قراءا
ا وهت: نافع وعاصم،  ى وجود هذه القراءات السبع وأئم ٔالامر إ
ي الكسائي  ر، وأبو عمرو بن العالء. وع وحمزة، وعبد هللا بن كث

اية القرن الثاني عبدهللا ابن عامر، وقد اش ي  رت هذه القراءات 
ى  ي البصرة يقرؤون ع وبداية القرن الثالث الهجري، فكان الناس 
ى قراءة حمزة وعاصم،  قراءة أبي عمرو ويعقوب، وبالكوفة ع
ر، وباملدينة  ى قراءة ابن كث ى قراءة ابن عامر، وبمكة ع وبالشام ع

ى قراءة نافع، وقد جمع الشيخ أبو اليسر  ي ع عابدين هؤالء القراء 
ن من الشعر فقال:   بيت

ر، وعاصـم   وحمزة، ثم أبو عمرو همو    فنافع وابن كث
  )٧١(أئمة السبع بال امتــراء.    مع ابن عامر أتى الكسائـي

  حجة القراء: -١/٩
ى فروقها ومكان وقوعها لم  العديد من القراءات ال أشرنا إ

ى كيفية تلك الفروق ال أد ا ؤالاسباب ال نتطرق إ ى حدو ت إ
ي تلك الخيارات، ونقول الخيارات ألن الدليل  ا القراء  اعتمد عل
الوارد هو صحة إسنادها وتواترها. ونحن نريد أن نوضح اختيار 
ن القراءات الصحيحة املتواترة والذي  ا من ب القارئ لقراءة بعي
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ى أخباًرا أو يكون نحوًيا حيًنا ولغوًيا حيًنا ومعنوًيا تارة ونق لًيا تارة يرا
ى  ي اختياره لتعليل الاختيار وال للدليل ع ا  أحاديث استأنس 
ي نفسها لتواترها ال لعلل  صحة القراءة، إذ القراءة الصحيحة 

ن لنا هذا من ٔالامثلة التالية: ا. ويتب   اختيار قراءا
 ـــي ســـورة الفاتحـــة ٓالايـــة الرابعـــة قرأهـــا عاصـــم والكســـائي: مالـــك يـــوم
ــــــر ألــــــف ملــــــك يــــــوم الــــــدين  ن قرأهــــــا البــــــاقون بغ ــــــي حــــــ الــــــدين بــــــألف 

م  وِس وحجــــ َِلــــِك اْلُقــــدُّ
ْ
ــــاِس . و)٧٢(امل ــــاَل ُهللا . و)٧٣(َمَللــــِك النَّ َفَتعَّ

َِلُك الَحُق 
ْ
  . )٧٤(امل

ي: "أن كل ملك فهو مالك وليس  وحجة أخرى ذكرها أبو عبيد و
ر ذلك فال كل مالك ملًكا، ألن الرجل قد يملك الدار والثو  ب وغ

يسم ملًكا وهو مالك". وكان أبو عمر يقول "ملك" تجمع "مالًكا" 
  و"مالك" ال يجمع ملًكا.

ي املدح من وصفه  ي أن وصفه "باملُلك" أبلغ  وحجة أخرى و
فامتدح  )٧٥(مِلِن املُلُك اليَومبـ"املِلك" وبه وصف نفسه فقال 

ى به من  بملك ذلك وانفراده يومئذ فمدحه بما امتدح به أحق وأو
ره واملُْلك إنما هو من ِملك ال من ماِلك.   )٧٦(غ

ي أن مالًكا يحوي امللك وتشتمل عليه  وحجة من قرأ بمالك 
ر املُلك مملوًكا لقوله جل وعز  هم مالك املُلكويعت فقد  )٧٧(ُقِل اللَّ

ى املُلك.  جعل املُلك للماِلك فصار ماِلك امدح وإن كان يشتمل ع
ى رسول هللا (والدليل ع ) يشكو من امرأته ى أن شاعًرا جاء إ

  فقال:
 إليك أشكو ذربة من الــذرب  يا مالك امللك وديان العرب

  ) له: ذلك هللا".فقال رسول هللا (
ى سائر املخلوقات  ي أن مالًكا يضاف اللفظ إ وحجة أخرى 
فيقال: "وهو مالك الناس والجن والحيوان، ومالك الرياح ومالك 

ر وسائر ٔالاشياء"، وال يقال "هو ملك الريح والحيـوان"، فلما كان ال ط
ذلك كذلك كان الوصف بامللك أعمق من الوصف بامللك ألنه يملك 
ن خلقه دون  جميـع ما ذكرنا تحيط به قدرته ويحكم يوم الدين ب

ي قراءة القرآن الحرف بعشر  )٧٨(سائر خلقه. ي أن  وحجة أخرى 
ى ملك بحرف.حسنات، ويضاعف هللا مل   ن يشاء ومالك أزيد ع

ي سورة البقرة  قراءة  وما يخدعون إال أنفسهمومثال آخر 
ر وأبو عمر  باأللف واحتج  وما يخادعون إال أنفسهمنافع وابن كث

أبو عمر بأن قال: "أن الرجل يخادع نفسه وال يخدعها"، "ليس أحد 
  يخدع نفسه، إنما يخادعها".

ي  وما يخدعون فة وقرأ أهل الشام والكو  م  ر ألف وحج بغ
م يخادعون هللا والذين  ن أ ر عن هؤالء املنافق ذلك أن هللا أخ

م هللا  آمنا باهلل وباليوم ٓالاخرآمنوا بقولهم  فأثبت لهم مخادع
م ال يخادعونه وال يخادعون  م عقيب ذلك أ ر ع ن ثم يخ واملؤمن

م آخر ال ي أوله إال أنفسهم فيكون قد نفى ع كالم ما أثبته لهم 
م  ر أن املخادعة من فعلهم ثم إن الخداع إنما يحيق  ولكنه أخ

  خاصة دونه.

ي  ْرَض كذلك نرى 
َ
مَواِت َؤالا نَّ َهللا َخَلَق اْلسَّ

َ
ْم َتَر أ

َ
ل
َ
أ

ألم ترى أن هللا خالق السموات قرأ حمزة والكسائي  )٧٩(.ِباْلَحّق 
ما إذا قرئ ع)٨٠(ؤالارض ى فاعل أو أضيف دخل به مع ، وحج

املا ودخل فيه مع املدح يكسبه لفظ فاعل. ومما يقوي ذلك: 
 رِض

َ
َمَواِت َؤالا أال ترى أن (فاطر) بمع خالق،  )٨١(.َفاِطُر اْلسَّ

خلق كذلك (فالق ٔالاصباح) هو فاعل دون فعل. وقرأ الباقون 
ي  السموات ؤالارض ر ما جاء  م أن أك ى نصبًا وحج القرآن ع

ْرَض ِباْلَحِق هذا اللفظ من قولـه: 
َ
َمَواِت َؤالا َخَلَق و )٨٢(َخَلَق اْلسَّ

ِر َعَمٍد  َمَواِت ِبَغ   ونظائر ذلك. )٨٣(السَّ
ي الوقوف والابتداء: -١/١٠   مذاهب القراء 

ى محاسن الوقف والابتداء بحسب املعنـى عند أئمة  كـان يرا
ى: القراء، فقد جاء عن ابن كثيـر أ ى قوله تعا َمَا نه كان يقف ع

ِوَيلُه ِإالَّ هللاُ 
ْ
ى: )٨٤(َيْعلُم َتأ ى قوله سبحانه وتعا َوَما ، وع
َما ُيَعَلُمُه َبَشُرُ◌ ، و)٨٥(ُيشِعُرُكْم  ولـم يبال بعدها، وقف أم  )٨٦(ِإنَّ

ى أنه كـان (يقـف)  ي النشر: وهذا يدل ع ال. كذلك روي عنـه قال 
ي الوقوف حيث ينقطع نفسه، و ي رواية أخـرى عنه أنه كان يرا

ي أوساط ٓالاي وقفـًا سوى الثالثـة  ى رؤوس ٓالاي مطلقًا وال يعتمد  ع
ى رؤوس ٓالاي. وقال أبو  املتقدمة، وأبو عمرو يعتمـد الوقوف ع

يالفضل الرازي  ي حسن الوقوف"، وقال الخزا : "كان : "كـان يرا
ي حسن الابتداء"، وعاصم والكسا ئي يطلبان الوقف من حيث يرا

ي حسن  يتم الكالم، وقال أبو الفضل الرازي: "كان عاصم يرا
  الابتداء".

وأما حمزة فكان يقف عند انقطاع النفس ألن قراءته التحقيق 
ي، أو ألن القرآن عنده  واملد الطويل، فال يبلغ التمام وال الكا

ن الوقف كالسورة الواحدة، والباقون من القراء كانوا يراعون حس
ى ما  ي الوقف إال ع ي أن يعتمد  م. وال ينب والابتداء كما روي ع
يرتضيه املتقنون من أهل العربية ويتأوله املحققون من ٔالائمة، 
ن أو  ن أو يتكلفه متكلف من املقرئ فليس كل ما يتعسفه كل املعرب
ى  ن يعتمد عليه، كأن يقف ع يتأوله محرف من أهل ٔالاهواء املخطئ

ى: نحو ق ِذيَن أْجَرُموْا َوَكاَن َحَقاوله تعا ، ثم )٨٧(َفانتَقمَنا ِمَن الَّ
نيبتدئ:  بمع الزم أو واجب، وال يخفي ما  َعَلْيَنا َنْصُر املُؤمِن

َّ اَل ُتِشرُك فيه:  َ ، ثم )٨٨(َوِإَذا َقاَل ُلْقَمان الِبنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُب
ى  ِباهللِ ِإنَّ اِلًشركيبتدئ  ى مع القسم، وكالوقف ع َوُهَو ع

ي ٔالارضثم يبتدئ:  هللاُ  ِ َماَواِت َو ي السَّ ِ)ونحو: )٨٩ ، فمن حج
ماثم يبتدئ  البيت أو اعتمر فال ُجناح ، )٩٠(عليه أن يطوف 

ا ُتسمونحو:  جملة أمرية،  )٩١(سلسبيالثم يبتدئ  عيًنا ف
ا، وهذا  ُيبطله  –فيه من التحريف  ما –أي سل طريقًا موصلة إل

ى أنه كلمة واحدة، ونحو  ما تشاءون إال أن إجماع املصاحف ع
نثم يبتدئ:  )٩٢(يشاء ر فاعل،  هللا رب العامل ر يشاء بغ فيص

ى مع  مولنا فانصرنا، ثم يبتدئ )٩٣(وارحمنا أنتونحو  ع
يل عن املع  ه تمحل، وإخراج للت املراد النداء، فكل هذا وما أش

  )٩٤(به.
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  أئمة القراء السبعة: -١/١١
  نافع:

هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثم أصله من 
ا سنة  ي  ت إليه رئاسة ٕالاقراء باملدينة املنورة، وتو أصفهان، وان

م) وورش (ت: ٨٣٥هـ/٢٢٠م وراوياه قالون (ت: سنة ٧٨٥هـ/١٦٩
  )٩٥(م).٨١٢هـ/١٩٧سنة 

ر:   ابن كث
ا سنة  هو  ر املكي، إمام أهل مكة، وولد  هـ ٤٥عبد هللا بن الكث

ي بمكة سنة    )٩٦(هـ.١٢٠وتو
ر  وقد ذكر الندوي نسبه إذ يقول: هو إسماعيل بن عمر بن كث
بن ضوء بن ورع القر البصروي الدمشقي امللقب بعماد الدين، 
ي  ر  ر باسم جده، وقد صرح ابن الكث وكنيته أبو الفداء، واش

ى نس ى قريش: أن أباه كان من ب حصلة وهم ينتسبون إ بته إ
ى  الشرف، وكان ذكيًا واشتغل بدمشق بعد أن حفظ القرآن ع
ى العالمة  ي النحو، وحفظ التنبيه وشرحه ع والده وقرأ مقدمته 
ي أصول الفقه ثم أنه سقط  تاج الدين الغزاري، وحصل املنتخب 

رانية فمكث أيام ًا بعدها ومات ودفن بوصية من فوق الشامية ال
رة الصوفية خارج باب  ي تربة شيخ ٕالاسالم ابن تيمية بمق منه 

  )٩٧(النصر من دمشق.
  أبو عمرو البصري:

هو أبو عمرو زيان بن العالء بن عمار البصري شيخ الرواة وقيل 
ي بالكوفة سنة  م ٧٧٠هـم١٥٤اسمه يح وقيل اسمه كنيته، وتو

م) والسوس (ت: سنة ٨٦٠هـ/٢٤٦وراوياه الدوري (ت: سنة 
  )٩٨(م).٨٧٤هـ/٢٦١

  ابن عامــر:
ي خالفة الوليد بن  اسمه عبد هللا اليحص قا دمشق 
رة  ي، وقد أخذ القراءة عن املغ عبد امللك ويك أبو عمران، وهو تاب

) بن أبي شهاب املخزومي، عن عثمان بن عفان عن رسول هللا (
ي بدمشق سنة  ر برواية قراءته هشام م، و ٧٣٦هـ/١١٨وتو قد اش

وكانت قراءة ابن عامر موضع عناية ٔالاجيال التالية،  )٩٩(وابن ذكوان.
ن قراءة عبد هللا بن  ا (الخالف ب وقد وصل إلينا من الكتب ع
ي ابن عساكر بن  ن قراءة أبي عمر بن العالء) تأليف ع عامر وب

ي (ت: سنة    )١٠٠(م).١١٧٦هـ/٥٧٢الرجب البطائ
ي:   عاصم الكو

لة أبي النجود ٔالاسدي، ويك أبو بكر وهو  هو عاصم بن 
ي  ي، وكان شيخ ٕالاقراء ومن أحسن الناس صوًتا بالقرآن، وتو تاب

، وراوياه شعبة (ت: سنة )١٠١(م٧٤٤هـ/١٢٧بالكوفة سنة 
  )١٠٢(م).٧٩٦هـ/١٨٠م)، وحفص (ت: سنة ٨٠٨هـ/١٩٣

ي:   حمزة الكو
ة الزيات، ويك أبا عمارة التيم هو حمزة بن حبيب بن أبا عمار 

ي خالفة أبي جعفر  ي حلوان  ي  ، تو ى عكرمة بن ربيعة التيم مو
م)، ٨٤٣هـ/٢٢٩م وراوياه: خلف (ت: سنة ٧٧٢هـ/١٥٦املنصور سنة 

ي تيم فلذلك ُنسب  )١٠٣(م).٢٣٥هـ/٢٢٠وخالد (ت: سنة  وهو من موا
ى حلوان  م، وكان يجلب الزيت من الكوفة إ أواخر سواد ي  –إل

ي بالد الجبل  ى الكوفة،  –العراق مما ي ن والجوز إ ويجلب الج
ى تلقي  ومات بحلوان، وكان عاملًا بالقراءات، انعقد ٕالاجماع ع
قراءته بالقبول. قال الثوري ما قرأ حمزة حرفًا من الكتاب إال 

  )١٠٤(بأثر.
ي:   الكسائي الكو

ي بن حمزة النحوي، ويك أبو الحسن، وقي ل له الكسائي هو ع
ت إليه رئاسة ٕالاقراء بالكوفة بعد  ي كسائه، وان من أجل أنه أحرم 

ي ببلدة ُيقال لها (رنبوية) سنة  وهو  )١٠٥(م.٨٠٤هـ/١٨٩حمزة، وتو
ي  ر وتنقل  ى الك ي اللغة والنحو والقراءة وقد قرأ النحو ع إمام 
ن عاًما وهو مؤدب الرشيد  البادية وسكن بغداد ووفاته عن سبع

ًرا عند الخليفة ح  ن، قال الجاحظ: "وكان أث العباس وابنه ٔالام
ن، أصله من  ى طبقة الجلساء واملؤانس ن إ أخرجه من طبقة املؤدب
رة، له تصنيفات  ي عصره كث أوالد فارس، وأخباره مع علماء ٔالادب 
ا معاني القرآن واملصادر والحروف والقراءات والنوادر ومختصر  م

م) والدوري ٨٥٥هـ/٢٤٢وراوياه أبو الحارث (ت: سنة  )١٠٦(النحو".
  )١٠٧(م).٨٦٠هـ/٢٤٦(ت: سنة 

Ìv’¹]àèæ‚iVêÞ^nÖ]ovf¹] 
ي عهد الرسول ( ) وعهد الخلفاء لقد ُجمع القرآن أو ُدون 

م عهد الخليفة أبي بكر والخليفة عثمان بن  الراشدين وخاصة م
ى عفان، وكان لكل عهد خصائص ومزايا سوف نتعرض ل ها كل ع

ي عهد الرسول (   ).حدا، وسنبدأ أواًل بجمعه 

ي عهد الرسول ( -٢/١   ):تدوين القرآن الكريم 
ن: ى قسم   وهو ينقسم بدوره إ

ي الصدور:   الجمع 
ى الن ( ى عند نزول القرآن ع ) كانت همته منصرفة إ

ء  ى أن يتعجل أخذه مخافة أن يفلت منه  حفظه، بل حرص ع
ي صدره حيث ح طمأنه هللا ى، وضمن له جمعه   سبحانه وتعا

ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمُعُه َوُقْرَءاَنُه  اًل ُتَحّرْك ِبِه ِلَساَنَك ِلْتَعَجَل ِبِه قال: 
  ِبَع قْرَءاَتُه وال يكاد  )١٠٨(.ُثمَّ ِإنَّ َعلَيَنا َبَياَنهُ  َفِإَذا َقْرأَناه َفاتَّ

رك الرسول ( ي ي م ما ) ح يسارع الو الصحابة إليه ليقرأ عل
ى إليه ومن َبُعْدت دياره أو كان عمله بعيدًا، أو  نزل، ويبلغهم ما أو

ُ
أ

ي شغله ٔالاخذ من الرسول ( ره  ي تلك ٔالاثناء تناوب مع غ  (
ى مسجد رسول هللا ( ) ليأخذ ممن أخذ عنه. وهكذا الحضور إ

ون ويتسابقون كان القرآن الكريم شغلهم الشاغل، بل كانوا يتنافس
ن ٔالاوائل بحفظ القرآن أصبح  ى حفظه، ولشدة اهتمام املسلم ع
القرآن مقياس الرجل ح جعلوه مهًرا يؤديه الزوج بتحفيظ 

  الزوجة سورة من القرآن.
م  –ولقد بذل الصحابة  قصارى جهدهم  –رضوان هللا عل

ي البيوت، ح لقد م   الستظهاره وحفظه وتعليمه ألوالدهم ونسا
ى بعضهم كان رسول هللا ( ى بعض دور ٔالانصار فيقف ع ) يمر ع
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ي  ي ظالم الليل، وكل من كان يمر بمنازل الصحابة  يستمع القرآن 
ر من  ر كث ا دوًيا كدوي النحل بالقرآن، وقد اش آخر الليل يسمع ف

م روح الصحابة بحفظ القرآن الكريم، وكان الرسول ( ) يذكي ف
م العناية بحفظه و  ن ويقر ى املدن والقرى من يعلم املسلم يرسل إ

ر وابن أم مكتوم  القرآن، فقام قبل الهجرة بإرسال مصعب بن عم
م القرآن، كما بعث معاذ  م ٕالاسالم، ويقرئا ى أهل املدينة يعلما إ

ى مكة للتحفيظ والتعليم بعد هجرته ( ى بن جبل إ )، والدليل ع
ن من عدد حفظة القرآن من الصحابة  ًرا هو استشهاد سبع كان كب

ي معركة اليمامة وهم من كبار الحفظة، كما استشهد مثل  القراء 
ي عهد الرسول ( ) ببئر معونة، أي أن عدد هذا العدد أيًضا 

ن  الصحابة الحفظة الذين استشهدوا فقط بلغ مائة وأربع
  )١٠٩(قارًئا.

ر أن أبا بكر ( ا ُيقرأ فيه ) ب بفناء داره مسجًد وتحدثنا الس
ر عجيب،  القرآن، وكان رجاًل ذا عاطفة ووجدان، وكان لقراءته تأث
ى أسطح منازلهن  ران ع فكان إذا قرأ القرآن تجمع نساء الج
ي قراءته فيبكي من  يتسمعن قراءته، وأبو بكر رقيق القلب يبكي 
يسمعه من الرجال والنساء والصبيان، وأخرج النسائي بسند 

 بن عمر أنه قال: "جمعت القرآن وقرأت به كل صحيح عن عبد هللا
ي شهر".ليلة فبلغ الن (   )١١٠() فقال: أقرأه 

ي السطور:   تدوين القرآن 
ء اتخذ الرسول ( ى إليه، فكلما نزل  اًبا يكتبون ما يو ) ُكتَّ

ي تسجيله من القرآن أمرهم الرسول ( ) بكتابته وذلك مبالغة 
ي التوثيق و ي حفظ كتاب هللا وتقييده وزيادة  الاحتياط الشديد 

ى مستوى الحفظ وتعاضد ما أودعه  عز وجل، وح تصل الكتابة إ
ن لطرق  ي الصدور، وكان الكتاب من الصحابة املجيدين املتقن هللا 
ى السعف، واللحاف، وعظام  الكتابة، فقد كانوا يكتبون القرآن ع

رها. ٔالاكتاف   وغ
ي املتوفرة ي ذلك الوقت للكتابة، وقد  كانت هذه ٔالادوات 

) نؤلف القرآن من روى عن زيد أنه قال: "كنا عند رسول هللا (
وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب ٓالايات  –أي نجمعه  –الرقاع 

ي  )١١١() وأمر هللا".حسب إرشاد الن ( ولقد نشطت الكتابة 
ى رأس ُك  ن، وكان ع ن املسلم اب املدينة بعد الهجرة، وانتشرت ب تَّ

ي الذين اتخذهم الرسول ( ) زيد بن ثابت الذي أسلم بعد الو
  )١١٢() باملدينة أبي بن كعب.الهجرة، وكان أول من كتب للرسول (

  
ي عهد أبي بكر الصديق ( -٢/٢   ):تدوين املصحف 

ي عهد الرسول  لقد أوضحنا كيف كان جمع وكتابة القرآن 
)ن ٔالاسباب ) وأسباب كتابته، ومن الواجب علينا أ يضًا أن نب

ي عهد الخليفة الصديق. أجمعت  ى جمع القرآن وكتابته  ال أدت إ
ر من القراء  املصادر واملراجع أن حرب اليمامة واستشهاد عدد كب
ى أبي حذيفة، سالم، كان السبب الرئيس الذي  ا، وخاصة مو ف
ى الخليفة أبي بكر ليجمع القرآن  ى إ جعل عمر بن الخطاب يس

ي صحيحهخ ) ١١٣(شية ضياعه باستشهاد القراء، وقد روى البخاري 

ي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة أن زيد بن ثابت ( ) قال: أرسل إ
) أن عمر أتاني فقال فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر (

أن يستمر  القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخ
ر من القرآن، وإني أرى أن تأمر القتل بالقراء باملوا طن فيذهب كث

رسول هللا  بجمع القرآن، قلت لعمر كيف تفعل شيئًا لم يفعله
) ر. فلم يزل عمر يراجع ح شرح هللا ) قال عمر: هذا وهللا خ

ي ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: قال أبو بكر  صدري لذلك، ورأيت 
مك، وقد كنت تك ي لرسول هللا إنك رجل شاب عاقل ال ن تب الو

) فتتبع القرآن فاجمعه، فوهللا لو كلفوني نقل جبل من الجبال (
ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن، قلت كيف تفعلون شيئًا 

ر فلم يزل أبو بكر يراجع لم يفعله رسول هللا ( ) قال هو وهللا خ
هللا ح شرح هللا صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ر 

ما، فتتبعت القرآن أجمعه من السعف واللحاف وصدور الرجال  ع
ح وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة ٔالانصاري لم أجدها مع 

ره  ح  قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتمأحد غ
راءة، فكانت الصحف عند أبي بكر ح توفاه هللا، ثم عند  خاتمة ال

ا".عمر حياته، ثم عن   د حفصة بنت عمر ر هللا ع
ى التنفيذ، وّكل بذلك  وهكذا؛ بعد أن اقتنع أبو بكر وعزم ع
ما، ورسم لهما خطة العمل، خطة دقيقة  لزيد وعمر ر هللا ع
ر والتبديل  محكمة، تضمن لكتاب هللا قدسيته وسالمته من التغي

  وقال لهما:
 ـــي ج ـــى كتابتكمـــا  ـــى حفظكمـــا، وال ع مـــع القـــرآن، بـــل ال تعتمـــدا ع

ـــــ ال  ن، فأنتمـــــا قاضـــــيان والقا ـــــى أخـــــذه مـــــن املســـــلم اعتمـــــدا ع
ى علمه.   يحكم بناء ع

  ــــــــى أن ذلــــــــك ــــــــ يشــــــــهد شــــــــاهدان ع وال تقــــــــبال مــــــــن أحــــــــد شــــــــيًئا ح
ن يدي رسول هللا (   ).املكتوب هو مما كتب ب

ــى  ــى بــاب املســجد، فمــن جاءكمــا بشــاهدين ع ثــم قــال لهمــا: أقعــدا ع
ء مــــن كتــــاب هللا ف ــــي النــــاس فقــــال: "مــــن كــــان ــــ اكتبــــاه، فقــــام عمــــر 
مـا تلقى من رسول هللا ( ) شيًئا من القـرآن فليـأتي بـه"، وتوالـت عل

  السعف واللحاف ؤالاكتاف ؤالاضالع ؤالاقتاب.
ونفذا الدستور بدقة، ح قيل أن عمر بن الخطاب نفسه أتى 

ا زيد ألنه لم يأتي بالشاهدين. وتتب عا آيات بآية الرجم، فلم يكت
ن  القرآن يسأالن عمن عنده آية كذا أو آية كذا، ح لم يبق إال آيت

لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ي آخر سورة التوبة 
ن رؤف رحيم  فإن تولوا فقل حس  عنتم حريص عليكم باملؤمن

. وأخذا هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
ن عند أبي يبحثان عمن ع نده هاتان ٓالايتان فوجداهما مكتوبت

ما  ا عند سواه، فأذن أبو بكر بكتاب خزيمة ٔالانصاري، لم يجدا
ى حفظه وحفظهما، وقال اكتبوهما فإن رسول هللا ( ) اعتماًدا ع

ي صحائف وكان الذي  ن، وكتب ما جمع  جعل شهادته بشهادة رجل
ي أبي بن كعب والذي يكتب زيد بن ثاب ي حضرة عمر بن يم ت 
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ي سورها مقتصرًا فيه الخطاب ( )، وكتب القرآن مرتب ٓالايات 
ى ما تنسخ تالوته وضمت الصحف وربطت بخيط، وحفظت عند  ع
ى عمر بن الخطاب حياته، ثم عند  أبي بكر ح توفاه هللا فانتقلت إ
ا كانت وصية عمر، فاستمر ما كان عنده  حفصة بنته أل

  )١١٤(عندها.
ي عهد عثمان بن عفان (تد -٢/٣   ):وين املصحف 

ي عهد الخليفة عثمان بن عفان، وازدادت  اتسعت الفتوحات 
م الصحابة  ا املسلمون، ومن بي رقعة الدولة ٕالاسالمية، وتفرق 

يل. وأصبح كل القراء، وطال عهد الناس بالرسول ( ي والت ) والو
ي القراءة ر من  إقليم من أقاليم ٕالاسالم يأخذ أهله  عمن اش

م، فقرأ أهل الشام عن أبي بن كعب، وأهل الكوفة  الصحابة بي
رهم قرأ بقراءة أبي موس ٔالاشعري.  عن عبد هللا بن مسعود، وغ
ي حروف ٔالاداء ووجوه القراءة مما أدى ذلك  م اختالف  فكان بي
ي قراءة القرآن، مثل ذلك الذي كان  اع  ى فتح باب الشقاق وال إ

ن الص ى سبعة أحرف، ب نزل ع
ُ
حابة من قبل أن يعلموا أن القرآن أ

ر من ذلك لبعد هؤالء عن النبوة  بل كان هذا الخالف أشد بكث
ى حكمه ويقفون جميعًا وعدم وجود الرسول ( م ليطمئنوا إ ) بي

عند رأيه، فاستفحل الداء ح كفر بعضهم بعًضا، وكادت تكون 
ر، ولم يكن هذا ٔالا  ي قطر واحد بل امتد فتنة وفساد كب مر محدوًدا 

ن  ى جميع البالد ٕالاسالمية ح الحجاز واملدينة بل وامتد وانتشر ب إ
ي املصاحف عن  ى السواء، وأخرج بن أبي داوود  الكبار والصغار ع
طريق أبي قالبة أنه قال: "ملا كانت خالفة عثمان، جعل املعلم يعلم 

ى قراءة الرجل وجعل الغلمان يلتقون فيخت لفون ح ارتفع ذلك إ
ن، ح كفر بعضهم بعًضا، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال:  املعلم
"أنتم عندي تختلفون، فمن نأى ع من ٔالامصار أشد اختالًفا" 
وصدق عثمان، فقد كانت ٔالامصار النائية أشد اختالًفا ونزاًعا من 

ات املدينة والحجاز. وكان أهل تلك ٔالامصار يسمعون اختالف القراء
م فيتعجبون من  ى جهاد أعدا إذا اجتمعوا باملسجد أو التقوا ع
ي اختالف  ي التعجب وٕالانكار، كل ما سمعوا زيادة  ذلك ويمعنون 
ى الشك ثم التأثيم، وتيقظت  م ٔالامر إ طرق أداء القرآن، وأدى 
ى مثل  ن إ ا الدماء وتقود املسلم الفتنة ال كادت تسفك ف

ود وال ى ذلك أن ٔالاحرف اختالف ال م، أضف إ ي كتا نصارى 
ا القرآن لم تكن معروفة ألهل تلك ٔالامصار، كما  السبعة ال نزل 
ا فيما  ا كلها، ليتحاكموا إل م معرف أنه ليس من السهل عل
م بما يعرف فقط من  ي إقليم يقر اختلفوا فيه، إنما كان صحابي 

ا القرآن ولم يكن م مصحف جامع  الحروف ال نزل عل ن أيد ب
م من هذا الخالف والشقاق البعيد.   )١١٥(يرجعون إليه فيما شجر بي

ى هذا الحال تجمع جيش من العراق به حذيفة بن اليمان،  وع
ي مسجد من  وجيش من الشام وتوجهوا لفتح أرمينية وأذربيجان، و
املساجد جلس الجند يتدارسون القرآن فسمع حذيفة رجاًل يقرأ 

يخطئونه فيما يقرأ، فيقول أهل الكوفة قراءة ابن مسعود،  وآخرون
ويقول أهل البصرة قراءة أبي موس ٔالاشعري، ويقول أهل الشام 

ر من قراءتك وذلك يقول  قراءة أبي بن كعب، وهذا يقول قراءتي خ
بل قراءتي الصواب وقراءتك باطلة، وتنازعوا ح كادت الفتنة أن 

م. فغضب حذيفة وأحم رت عيناه ثم قام فحمد هللا وأث تقع بي
ر  ى أم ن إ عليه ثم قال هكذا كان من قبلكم اختلفوا، وهللا ألرك
ت املعارك بالنصر، وعادت الجيوش، ح توجه  ن، وما ان املؤمن
ى عثمان فقال: يا  ى املدينة ولم يدخل بيته ح دخل ع حذيفة إ

ن أدرك الناس. قال: وما ذاك؟ قال غ ر املؤمن زوت أرمينية فإذا أم
ى ما لم يسمع  أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، فيأتون ع
ى نفس عثمان  أهل الشام فيكفر بعضهم بعضًا فتعاظم ذلك ع

)  فاستشار أصحابه: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول هللا (
زيد بن ثابت. قال: فمن أفصح الناس؟ قالوا: سعيد بن العاص بن 

ص بن أمية. قال: فليعمل سعيد وليكتب زيد، وأسند سعيد بن العا
ما من يساعدهما. قيل جمع اث  ما رئاسة اللجنة وأضاف إل إل
ر وعبد هللا بن  م عبد هللا بن الزب عشر رجاًل من قريش ؤالانصار م
ر بن  الحارث بن هشام ومالك بن أبي عامر (جد مالك بن أنس) وكث

ك وعبد هللا بن العباس، ثم أرسل أفلح وأبي بن كعب وأنس بن مال
ي عهد  ا الصحف ال كانت قد ُكتبت  ى حفصة فطلب م عثمان إ
ا يقول: أن أرسل  أبي بكر، وال ُحفظت عندها بعد عمر أرسل إل
ا  ا إل رد ي مصاحف، فأبت ح عاهدها ل إلينا بالصحف ننسخها 

ن بالنسخ قصار  ا إليه. وبذل الصحابة املكلف ى جهدهم فأرسل
وساروا فيه بكل أمانة فنسخوا خمسة مصاحف أو سبعة ثم 
ا وزعها  ى مهرة القرآن وملا اطمأن عثمان إل ُعرضت املصاحف ع
 
ْ
ن بمصحف ورّد ى كل جند من أجناد املسلم ى ٔالامصار، فأرسل إ ع

عثمان هذه الصحف لعمر وليست ألبي بكر وقد أحرقه عثمان ولم 
ى حفصة (ر هللا ي جميع ٔالامصار أن  يرده إ م) وأمر الوالة  ع

رسل به.
ُ
  )١١٦(يحرقوا كل مصحف يخالف املصحف الذي أ

ى نص قرآن  ن ع وهكذا جمع الخليفة عثمان بن عفان املسلم
ي  ي شكله ونقطه مما سبب  موحد، ولكن هذا النص لم يكن كاماًل 
ي بعض مدن  رة فيما بعد وظهرت عدة مدارس  إيجاد اختالفات كث

ي مكة واملدينة والبصرة والكوفة، الد ولة ٕالاسالمية وبخاصة 
ي ذلك  ي رواية طريقة للقراءة والنطق معتمدة  ا  استمرت كل م
ى هذه املدارس القديمة ُينسب كذلك شيخًا  ى أحد الشيوخ وإ ع
ي البصرة والكوفة، وقد  علم اللغة: أبو عمرو بن العالء والكسائي 

ى مر الزمن أن الد ن ع ي الرواية الشفوية ال كانت مرعية تب قة 
  )١١٧(ي بادئ ٔالامر، ال يمكن إتباعها دائًما.

ي  ي جمع القرآن وكتابته  ى أن نحصر الفرق  وما سبق يدعونا إ
ي:   العهود الثالثة املاضية وال تتمثل 

 ) ـــي عهــد الرســـول ) كانـــت مرتبـــة أواًل: ٓالايــات القرآنيـــة املكتوبـــة 
ــــــى كــــــل قطعــــــة ــــــا، ولــــــم تكــــــن القطــــــع مرتبــــــة،  بــــــالنظر إ ُكتــــــب عل

فــــــيمكن أن يقــــــال: أن آيــــــات كــــــل ســــــورة لــــــم تكــــــن مرتبــــــة كمــــــال 
ـــــــــــى  رتيـــــــــــب لضـــــــــــعف أدوات الكتابـــــــــــة ووســـــــــــائلها، واعتمـــــــــــادًا ع ال

ــــى وهــــو الرســــول ( ــــي الصــــدور،ووجود املرجــــع ٔالاع رتيــــب  )، ال
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ــي ســورها ترتيبــًا كــاماًل  أمــا جمــع أبــي بكــر فقــد رتبــت فيــه ٓالايــات 
رتـــب فيـــه ســـور القـــرآن، وأمـــا جمـــع عثمـــان فقـــد ُرتبـــت لكـــن لـــم تُ 

ي املصاحف ٓالان. ي عليه  ى ما    فيه سور القرآن ع
 ) ـــــي عهـــــد الرســـــول ـــــا القــــرآن  ـــــ ُكتـــــب عل ) ال ثانًيــــا: ٔالادوات ال

ــــي عهــــد أبــــي بكــــر يســــم  تســــم صــــحًفا وال مصــــحًفا، ومــــا ُكتــــب 
ــــي عهــــد عثمــــان بــــن عفــــان يســــم مصــــحًفا. قــــال ابــــن  صــــحفًا، و

ن الصـــــحف واملصـــــحف، أن الصـــــحف ٔالاوراق ح جـــــر: الفـــــرق بـــــ
ــــي عهــــد أبــــي بكــــر وكانــــت ســــوًرا  ــــا القــــرآن  ــــ جمــــع ف املجــــردة ال
ى حدة، ولكن لم يرتب بعضها  ا ع مفرقة كل سورة مرتبة بآيا
إثــــــــر بعــــــــض فلمــــــــا ُنســــــــخت ورتبــــــــت بعضــــــــها إثــــــــر بعــــــــض صـــــــــارت 

  مصحًفا.
 ) ـــــــــــي عهـــــــــــده ناســـــــــــخ ) يجمـــــــــــع الثالًثـــــــــــا: كـــــــــــان القـــــــــــرآن املكتـــــــــــوب 

واملنسوخ، بخالف جمع أبي بكر ونسخ عثمان، فقـد كـان قاصـرًا 
ى ما لم ُتنسخ تالوته.   ع

  ي عهـد أبـي بكـر كـان شـاماًل للقـراءات املتـواترة رابًعا: جمع القرآن 
ــــى القــــراءات  ــــر املتــــواترة، أمــــا جمــــع عثمــــان فكــــان مقتصــــًرا ع وغ

  املتواترة منظًما لها.
 ـــي عهـــد الرســـول (خامًســـا: كـــان الغـــرض مـــن الجمـــع وال ) كتابـــة 

ـــي عهـــد أبـــي بكـــر التســـجيل والحفـــظ  ـــي الاســـتيثاق، وكـــان  زيـــادة 
ــي  ء منــه بمــوت القــراء، وكــان الغــرض منــه  ــ مخافــة أن يضــيع 
ـــــي القـــــرآن والقـــــراءات ونســـــخ  عهـــــد عثمـــــان ســـــد بـــــاب الاخـــــتالف 

  )١١٨(مصاحف متعددة لجميع الناس، وهللا أعلم.
  
ا: -٢/٤   أسماء السور وترتي

أن نتحدث عن أسماء السور، نرى أنه البد لنا من معرفة قبل 
ي مشتقة. فقيل من  ي معناها، ومما  مع سورة وال قد اختلف 
لة، وقيل لشرفها  ى م لة إ ا من م الارتفاع، فكأن القارئ ينتقل 
وارتفاعها كسور البلد إلحاطته بمنازله ودوره، وقيل ُسميت سورة 

ا قطعة من القرآن    )١١٩(وجزًءا منه.لكو
ا، فقد ثبت أن جميع أسماء  أما عن أسماء السور، أو تسمي
ى ذلك ما  السور كان بالتوقيف من ٔالاحاديث وٓالاثار، ومما يدل ع
أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان املشركون يقولون سورة 
ا، وقد كره بعض الصحابة  زئون  البقرة وسورة العنكبوت يس

ن تسم قي: عن أنس ر والتابع ية سورة كذا وذلك ملا رواه الب
هللا عنه مرفوًعا "ال تقولوا سورة البقرة وال سورة آل عمران، وال 
ا  سورة النساء؛ وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة ال ُتذكر ف
ا آل عمران وكذا القرآن كله" وإسناده ضعيف.   البقرة وال يذكر ف

قي: إنما ي ى ابن عمر، ثم أخرجه عنه وقال الب عرف موقوف ع
رها عنه ( )، بسند صحيح، وقد صح إطالق اسم سورة البقرة وغ

ي بعض ٔالاحيان فيكون لها  ولقد تعددت أسماء السورة الواحدة 
ر من اسم مثل سورة الفاتحة، وفاتحة الكتاب، وفاتحة القرآن  أك

وصححه من وأم الكتاب، والسبع املثاني، وقد أخرج الدار قط 

حديث أبي هريرة مرفوًعا: "إذا قرأت الحمد فاقرؤوا بسم هللا 
ا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاني".   الرحمن الرحيم إ

كذلك القرآن الكريم، فقد روي عن أحمد عن أبي هريرة أن 
ي الن ( ي السبع املثاني و ي أم القرآن و ) قال ألم القرآن "

ي القرآن العظيم". وُسم ى املعاني ال  يت بذلك الشتمالها ع
ا  لقد تاب القرآن، وكذلك أسماء سورة براءة أو التوبة لقوله ف

ى الن واملهاجرين ؤالانصار وتسم بالفاضحة، فلقد  )١٢٠(.هللا ع
ر قال: قلت البن عباس: سورة  أخرج البخاري عن سعيد بن جب

ي الفاضحة مازالت ت م ح التوبة قال: التوبة بل  م وم ل م
ر ذلك من ٔالاسماء ال  ا، وغ ظننا أن ال يبقى أحد منا إال ُذكر ف

ا وردت عن الرسول ( ) كما تؤكد أن أسماء السور توقيفي وأ
  )١٢١(توجد آراء أخرى تخالف ذلك.

أما عن ترتيب املصحف، أو السور فيه، فه لها عدة روايات 
هللا بن مسعود عن يختلف مثاًل مصحف عثمان عن مصحف عبد 

ي مصحف  مصاحف أخرى، وقد قال الفضل بن شاذان: وجدت 
رتيب: البقرة،  ى هذا ال عبد هللا بن مسعود تأليف سور القرآن ع
النساء، آل عمران، ٔالانعام، املائدة، براءة، النحل، هود، يوسف، 
ب إسرائيل، ٔالانبياء، املؤمنون، الشعراء، الصافات، ٔالاحزاب، 

نور، ٔالانفال، مريم، العنكبوت، الروم، يس، الفرقان، القصص، ال
الحج، الرعد، سبأ، املالئكة، إبراهيم، ص، الذين كفروا، القمر، 
ن، حم الزخرف، السجدة،  الزمر، الحواميم، املسبحات، حم املؤمن
ٔالاحقاف، الجاثية، الدخان، إنا فتحنا، الحديد، سبح، الحشر، 

يل، السجدة، ق، الطالق، الحج رات، تبارك الذي بيده امللك، ت
ي، إن أرسلنا نوًحا،  التغابن، املنافقون، الجمعة، الحواريون، قل أو
ا الن لم تحرم، الرحمن، النجم، الذاريات،  املجادلة، املمتحنة، يأ
رب الساعة، الحاقة، إذا وقعت، ن والقلم، النازعات،  الطور، اق

ن، عب س، هل أتاك حديث سئل سائل، املدثر، املزمل، املطفف
ى، ألم نشرح  ذا البلد، والض الغاشية، سبح اسم ربك، ال أقسم 
لك صدرك، والسماء والطارق، والعاديات، أرأيت، القارعة، لم يكن 
الذين كفروا، ال أعبد ما تعبدون، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغ 
عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب، هللا الواحد الصمد، 

ي رواية أخرى، الطور قبل  كذلك مئة سورة وعشر سور، و
رين وكان ابن عبد هللا بن  الذاريات. قال أبو شاذان: قال ابن س
ي مصحفه وال فاتحة الكتاب وقال  ن  مسعود ال يكتب املعوذت
ا مصحف  محمد بن إسحاق: رأيت عدة مصاحف ذكر بنسخها إ

ن فقال رأيت م ن متفق ا مصحف صحًفا قد ابن مسعود ليس ف
كتب منذ مئ سنة فيه فاتحة الكتاب، والفضل ابن شاذان هو 
ي مصحف أبي بن كعب قال  ي القرآن والروايات، أما  أحد ٔالائمة 
رنا الثقة من أصحابنا قال: كان تأليف  الفضل بن شاذان: أخ
ي قرية ُيقال لها قرية  ي مصحف أبي بن كعب بالبصرة  السور 

ن ى رأس فرسخ عند محمد بن عبد امللك ٔالانصاري،  ٔالانصار ع
أخرج إلينا مصحًفا وقال هو مصحف أبي رويناه من آبائنا، فنظرت 
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فيه فاستخرجت أوائل السور، وخواتيمها، وعدد ٓالايات: فأوله 
فاتحة الكتاب، والبقرة، النساء، آل عمران، ٔالانعام، ٔالاعراف، 

ي يونس، ٔالانفال، التوبة،  هود، مريم، املائدة، الذي إلتبسته و
الشعراء، الحج، يوسف، الكهف، النحل، ٔالاحزاب، ب إسرائيل، 
ن، حم املؤمن، الرعد،  يل، طه، ٔالانبياء، النور، املؤمن النمل، حم ت
طسم القصص، طمس سليمن، الصافات، داود، سورة ص، يس، 
أصحاب الحجر، حم عسق، الروم، الزخرف، حم السجدة، سورة 

)، الحديد، الطهارة، تبارك فتح، محمد (إبراهيم، املالئكة، ال
يل، نوح، ٔالاحقاف، ق، الرحمن، الواقعة، الجن،  الفرقان، آلم ت
النجم، نون، الحاقة، الحشر، املمتحنة، املرسالت، عم يتساءلون، 
ن، إذا السماء  ٕالانسان، ال أقسم، كورت، النازعات، عبس، املطفف

ن، اقرأ باسم ربك، الحجرات،  املنافقون، الجمعة، انشقت، الت
، إذا السماء  الن عليه السالم، الفجر، امللك، الليل إذا يغ
روج، الطارق، سبح  انفطرت، الشمس وضحاها، السماء ذات ال
ي أهل الكتاب، لم  ى، الغاشية، عبس (مكررة)، و اسم ربك ٔالاع
ى، ألم نشرح لك،  يكن أول ما كان، الذين كفروا، الصف، الض

كاثر، الخلع، ثالث آيات، الجيد، ست آيات، اللهم إياك القارعة، الت
نبعد، آخرها، بالكفار ملحق، اللمز، إذا زلزلت، العاديات، أصحاب 
ن (مكررة)، الكوثر، القدر، الكافرون، النصر، أبي لهب،  الفيل، الت
قريش، الصمد، الفلق، الناس، فذلك مائة وستة عشر سورة، قال 

ي مصحف أ ى ها هنا أصبت  ي مصحف إ بي بن كعب وعدد ٓالايات 
  )١٢٢(أبي ستة آالف ومائتان وعشرة آيات.

ر  ي السور فهو توقيفي من غ رتيب ٓالايات  هذا، أما بالنسبة ل
ريل يراجع الن بالقرآن ويدارسه  ن، فقد كان ج ن املسلم خالف ب
ى مكان كل آية وترتيب آيات كل سورة ح  ي رمضان ويرشده إ إياه 

ن متواتر، ( لقي الرسول  ي صدور املسلم ) ربه والقرآن محفوظ 
  )١٢٣(بطريقة أدائه وترتيب آياته.

  حفظة القرآن ورواته: -٢/٥
روى البخاري عن عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن مسعود قال: 

) يقول: "خذوا القرآن من أربعة: من عبد هللا بن سمعت الن (
م، ؤالاربعة أي ت )١٢٤(مسعود وسالم ومعاذ وابي بن كعب". علموا م

ما واثنان من ٔالانصار  املذكورين اثنان من املهاجرين وهما املبدوء 
ى أبي حذيفة ومعاذ هو ابن جبل. والذين  وسالم هو ابن معقل مو
ي غزوة بئر معونة من الصحابة كان ُيقال لهم القراء، وكانوا  قتلوا 

ن رجاًل، وقال القرط قد ُقِتل يوم اليمامة س بعون من القراء سبع
ي عهد الن ( ) ببئر معونة مثل هذا العدد، قال وإنما خص وقتل 

ي  م كانوا  رهم، أو لكو م دون غ أنس ٔالاربعة بالذكر لشدة تعلقه 
رهم   .)١٢٥(ذهنه دون غ

ؤالاربعة الذين ذكرهم أنس عندما سأله قتادة عن من جمع 
ي عهد الرسول ( بن جبل، زيد  ) هت: أبي بن كعب، معاذالقرآن 

بن ثابت، أبو زيد، وعن الشع قال: جمعه ستة أبي وزيد، ومعاذ، 
وأبو الدرداء، وسعد بن عبد هللا، وأبو زيد ومجمع بن جارية قد 

ن أو ثالث. قال: ولم يجمعه من الخلفاء من أصحاب  أخذه إال سورت
ر عثمان وذكر الحافظ شمس الدين الذه أن هذا محمد ( ) غ

ى الن (العدد هم  ) واتصلت بنا أسانيدهم، الذين عرضوه ع
ر، وقال الشع لم ُيجمع  م ولم يتصل بنا فكث وأما من جمعه م
ى الشع قولهم بأن  القرآن من الخلفاء ٔالاربعة إال عثمان، ثم رد ع
ي بن أبي طالب وأبي بن  ى عبد الرحمن السلم عن ع عاصمًا قرأ ع

  كعب.
ي: -٢/٦ اب الو   ُكتَّ

ي من ما أسلفنا الذكر، أن رسول هللا (ك ابًا للو ) اتخذ ُكتَّ
م:   املهاجرين ؤالانصار م
  م):٦٤٢هـ/٢١أبي بن كعب (ت: سنة 

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من ب النجار من الخزرج، 
ًرا من أحبار  أبو املنذر، صحابي أنصاري، وكان قبل ٕالاسالم ح

ى الكتب القد ود، مطلًعا ع ن ال ى قلة العارف يمة يكتب ويقرأ ع
ي وشهد مع عمر بن  اب الو ي عصره. ملا أسلم كان من ُكتَّ بالكتابة 
الخطاب وقعة الجابية، وكتب كتاب الصلح ألهل بيت املقدس 
ي جمعه وروى له البخاري  رك  وأمره عمر بجمع القرآن، فاش

ي الحديث أقرأ أم أبي بن كعب، وكا ١٦٤ومسلم  ن حديًثا، و
ي املدينة. ًرا أبيض الرأس واللحية مات    )١٢٦(نحيًفا قص

  م):٦٥٦هـ/٣٥عثمان بن عفان (ت: سنة
ر  هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش، أم
ن، ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة  املؤمن
ي عه م ٕالاسالم  د املبشرين بالجنة، ومن كبار الرجال الذين عّز 

ي  ظهوره، ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليل، وكان غنًيا شريًفا 
ه نصف جيش  ي ٕالاسالم تجه الجاهلية، ومن أعظم أعماله 
رع بألف  ا وأحالسها وت ر بأقتا العسرة بماله، فبذل ثالثمائة بع

وصارت إليه الخالفة بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة  )١٢٧(دينار،
لقرآن، وكان أبو بكر قد جمعه وأبقى ما وأتم جمع ا )١٢٨(م٦٤٣هـ/٢٣

ى عثمان طلب مصحف  بأيدي الناس من الرقاع والقراطيس، فلما و
ي  أبي بكر، فأمر بالنسخ عنه، وأحرق كل ما عداه، وهو أول من زاد 

ي العيد املسجد الحرام ومسجد رسول هللا ( )، وقدم الخطبة 
ى الصالة، وأمر باآلذان ٔالاول يوم الجمعة، و  اتخذ الشرطة، وأمر ع

ا أهلها أن يستعمرها املسلمون وتكون لهم، وروي  بكل أرض جال ع
ن يوًما،  ١٤٦) عن الن ( حديًثا، نقم عليه الناس وحاصروه أربع

ى.   )١٢٩(ثم ُقتل وهو يقرأ القرآن صبيحة عيد ٔالاض
  م):٦٥٧هـ/٣٧عبد هللا بن أبي السرح (ت: سنة 

ح القر العامري، من ب هو عبد هللا بن سعيد بن أبي سر 
، فاتح أفريقيا وفارس ب عامر من أبطال  عامر بن لؤي، قري
اب  الصحابة، أسلم قبل فتح مكة، وهو من أهلها، وكان من ُكتَّ

ي للن ( ن افتتح الو ى ميمنة عمرو بن العاص ح )، وكان ع
ى مصر سنة ( م) بعد عمرو بن العاص، ٦٤٨هـ/٢٥مصر، وو

ى أفريقيا بجيش فيه فاستمر نحو ا ث عشر عامًا، زحف خاللها إ
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ي، وعبد هللا بن العباس، وعقبة بن نافع،  ن أبناء ع الحسن والحس
ن طرابلس الغرب وطنجة،  ر فافتتح ما ب م عبد هللا بن الزب ولحق 
ي معركة ذات  م  ودانت له أفريقيا كلها، وغزا الروم بحًرا وظفر 

ن مصر هـ وعاد إ٤٣الصواري سنة  ي طريقه ب ى املشرق، وبينما كان 
ى مصر والًيا آخر هو  والشام، علم بمقتل عثمان وأن علًيا أرسل إ
ل  ى الشام قاصًدا معاوية، واع "قيس بن سعد بن عبادة" فتوجه إ
ن ومات بعسقالن فجأة وهو قائم  ي بصف ن ع الحرب بينه وب

ي، وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة وأخبا رة.يص   )١٣٠(ره كث
ي بن أبي طالب (ت: سنة    م):٧٧٧هـ/٤٠ع

ي بن أبي طالب بن عبد املطلب الهاشم القر أبو  هو ع
ن، رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة  ر املؤمن الحسن أم

) وصهره وأحد الشجعان ٔالابطال، املبشرين وابن عم رسول هللا (
الناس إسالًما بعد  ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأول 

ي حجر الن ( ) ولم يفارقه، وكان اللواء خديجة، ولد بمكة وربي 
ى الن ( ر املشاهد، وملا آ ي أك ن أصحابه قال له: أنت ي يده  ) ب

ى الخالفة بعد مقتل عثمان بن عفان سنة ( ي، وو م)، ٦٥٥هـ/٣٥أ
ى قتلة عثمان  فقام بعض أكابر الصحابة يطلبون القبض ع
ريث فغضبت عائشة وقام معها جمع  ي الفتنة، ف وقتلهم، وتوقع ع
ر وقاتلوا علًيا فكانت وقعة الجمل سنة  م طلحة والزب ي مقدم ر  كب

ي ٦٥٦هـ/٣٦( ن ثم التحكيم. وأقام ع ي ثم وقعت صف م)، وظفر ع
ى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم  بعد ذلك بالكوفة دار خالفته إ

ي مؤا ره.  ١٧مرة املرادي غيلة  ي مكان ق رمضان املشهورة واختلف 
حديًثا وكان نقش خاتمه (هللا امللك)  ٥٣٦) وروى عن الن (

ر  ي كتاب سم نهج البالغة، وألك وُجمعت خطبه وأقواله ورسائله 
ي نسبته كله إليه، أما ما يرويه أصحاب  ن الشك  الباحث

ي ب ن أبي طالب ٔالاقاصيص من شعره وما جمعوه وسموه ديوان ع
يء  ي  ى به الجهلة وهو  فمعظمه أو كله مدسوس عليه، وغا
اهم وزجرهم وأنذرهم فازدادوا إصراًرا  ة ف بجماعة يقولون بتأل
ا النار وقال: إني  ن باب املسجد والقصر وأوقد ف فجعل لهم حفرة ب
ا، وكان أسمر اللون  م ف ا أو ترجعون فأبوا، فقذف  طارحكم ف

ى القصر أفطس ٔالانف دقيق عظيم الب ن أقرب إ طن والعين
ن منكبيه، ولد له  ن، وكانت لحيته ملء ما ب م  ٢٨الذراع ولًدا م

. ١٧ذكر و ١١   )١٣١(أن

  م):٦٦٥هـ/٤٥زيد بن ثابت (ت: سنة 
ي أبو خارجة،  هو زيد بن ثابت بن الضحاك ٔالانصاري الخزر

ي املدي ي، ولد  نة ونشأ بمكة صحابي من أكابرهم، كان كاتب الو
ن وهاجر مع الن ( ) وهو ابن إحدى وقتل أبوه وهو ابن ست سن

ي القضاء  ي املدينة  ي الدين، فكان رأًسا  عشر سنة، وتعلم وتفقه 
ى جالل قدره  والفتوى والقراءة والفرائض، وكان ابن عباس ع
ى بيته لألخذ عنه، ويقول العلم يؤتى وال يأتي.  وسعة علمه يأتيه إ

اه زيد فقال ابن عباس هكذا أمرنا  وأخذ ابن عباس بركاب زيد ف
أن نفعل بعلمائنا، فأخذ زيد كفه وقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل 

ي عهد الن ( ) من بآل البيت، وكان أحد الذين جمعوا القرآن 
ي املصحف ألبي بكر ثم لعثمان بن  ٔالانصار وعرضه عليه وهو كتبه 

ن جهز املصاحف ى رثاه حسان بن  عفان ح ى ٔالامصار، وملا تو إ
ن  ي الصحيح ر هذه ٔالامة، وله  ثابت وقال أبو هريرة اليوم مات ح

  )١٣٢(حديًثا. ٩٢
  م):٦٦٥هـ/٤٥حنظلة الكاتب (ت: سنة 

هو حنظلة ابن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث بن 
مخاشن بن معاوية بن الشريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن 

ي أكتم بن تميم أبو  ي. ويقال له حنظلة الكاتب وهو ابن أ رب
ى أهل الطائف فيما صيفي، روى عن الن ( ) وكتب له وأرسله إ

ي يوم  ذكر ابن إسحاق. وشهد القادسية ونزل الكوفة وتخلف عن ع
اب  ي خالفة معاوية، وكان من ُكتَّ الجمل، ونزل قرقيًسا ح مات 

ي موته تقول امرأته الن (   من أبيات:) و
ن أودى بــه ى حنظلة الكاتـب.     إن سواد الع   )١٣٣(حزني ع

  م):٦٧٩هـ/٦٠معاوية بن أبي سفيان (ت: سنة 
هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
ي  شمس بن عبد مناف القر ٔالاموي، مؤسس الدولة ٔالاموية 

ين الكبار، كان فصيًح  ا حليًما الشام وأحد دهاة العرب املتم
م)، وتعلم ٦٢٩هـ/٨وقوًرا، ولد بمكة وأسلم يوم فتحها سنة (

ي أبو بكر الكتابة والحساب فجعله رسول هللا ( ي كتابه وملا و  (
ى  واله قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان، فكان ع
ى  ى عمر جعله والًيا ع روت، وملا و ي فتح مدينة صيدا وب مقدمته 

رها يزيد ٔالاردن، ورأ ى فيه حزًما وعلًما فواله دمشق بعد موت أم
أخيه، وجاء عثمان بن عفان فجمع له الديار الشامية كلها وجعل 
ي بن أبي طالب فوجه  ي ع ن له، وُقتل عثمان فو والة أمصارها تابع
ريد فنادى  لفوره بعزل معاوية، وعلم معاوية باألمر قبل وصول ال

ا بد م عليَّ ما وانته ٔالامر بثأر عثمان وأ مه ونشبت الحروب بي
ي وبويع ابنه  ي العراق وإمامة معاوية بالشام، ثم ُقتل ع ي  بإمامة ع

ى معاوية سنة ( م) ودامت ملعاوية ٦٦١هـ/٤١الحسن فسلم الخالفة إ
ي  ى ابنه يزيد ومات  ا إ ى أن بلغ سن الشيخوخة فعهد  الخالفة إ

ا وانفرد حديًثا اتفق البخار  ١٣٠دمشق، وله  ى أربعة م ي ومسلم ع
ي  ن  البخاري بأربعة ومسلم بخمسة، وهو أحد عظماء الفاتح
ٕالاسالم، وهو أول مسلم ركب بحر الروم للغزو، وحاصر 

م)، وهو أول من جعل ٦٦٨هـ/٤٨القسطنطينية بًرا وبحًرا سنة (
ر وأول من اتخذ الحرب  دمشق مقر خالفة، وأول من اتخذ املقاص

ي ي املسجد، وكان  والحجاب  ٕالاسالم، وأول من نصب املحراب 
يخطب قاعًدا وكان طوالًا جسيًما أبيض إذا ضحك انقلبت شفته 

  )١٣٤(العليا.

 

 

 



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد ...تاريخ علم القراءات، حسين الشطشاطعلي 

 ٢٠١٣ مبرديس – ونالعشرو الثانيالعدد – سةسادالسنة ال

א    
١٩٧

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

ُم. 
حّك
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

₣íÿÛŽi^}  
ا هذه  مما سبق يمكننا تلخيص أهم النتائج ال وصلت إل

ي:   الدراسة و
  ـــــــا ـــــــ اهـــــــتم  إن علـــــــم القـــــــراءات والتـــــــدوين مـــــــن أهـــــــم العلـــــــوم ال

) بدايـــة ظهـــور ٕالاســــالم وأوائــــل عهـــد الرســـول ( املســـلمون منـــذ
ي يقــــوم بتلقيـــــن مــــا تلقــــاه ألصحابـــــه  الــــذي كــــان بعــــد تلقيــــه الــــو
ي الكتابــة الحفــظ حرًصــا منــه علـــى  ــ تضــا ويــأمرهم بكتابتــه ح

  القرآن.
 ) إن اخــــــتالف القــــــراءات كــــــان منــــــذ عهــــــد الرســــــول وقــــــد كــــــان ،(

ـــــــــي إن شـــــــــاء علـــــــــم لتعـــــــــدد اللهجـــــــــات واخـــــــــتالف القـــــــــراءات ســـــــــببًا 
  القراءات.

  ـــي ـــا و العتبـــار القـــراءة صـــحيحة البـــد مـــن تـــوافر ثالثـــة شـــروط ف
ـــــــا وجًهـــــــا مــــــــن أوجـــــــه اللغــــــــة التـــــــواتر عـــــــن الرســــــــول ( ) وموافق

ا لرسم املصحف العثماني.   العربية، وكذلك موافق
  ـــــــا أنـــــــزل هللا ســـــــبحانه ـــــــى ٔالامـــــــة ٕالاســـــــالمية ورحمـــــــة  للتســـــــهيل ع

ى سبعة أحرف. ى القرآن ع   وتعا
  ــــــى مصــــــحف واحــــــد، أال وهــــــو مصــــــحف ثبــــــات ٔالامــــــة ٕالاســــــالمية ع

ـــى ٔالاخـــذ بلغـــة قـــريش  ســـيدنا عثمـــان بـــن عفـــان، والـــذي ارتكـــز ع
ا ٓالان. ي القراءة املتعارف عل ا، و ول القرآن    وذلك ل

  
ي مراحله الثالث، ففي عهد  ن لنا كيفية جمع القرآن  كما تب

ا ) كان عبارة عن كتابة ٓالايات وترتالرسول ( ي مكا ا ووضعها  ي
ن عسب  رة الكتابة وتفرقها ب الخاص من سورها، ولكن مع بع
ي التوثيق للقرآن وإن كان  رها، وكان هذا الجمع زيادة  وعظام وغ

ي عهد أبي بكر الصديق ( ى الحفظ. أما  ي أيامه ع ) التعويل 
ي صحف مرتبة ٓالايات أيًضا  فكان عبارة عن نقل القرآن وكتابته 

ى ما لم ُتنسخ تالوته مستوثًقا له بالتواتر وٕالاجماع، مق تصًرا فيه ع
وكان الغرض منه تسجيل القرآن بالكتابة مجموًعا ومرتًبا خشية 

ي عهد عثمان ( ء منه بموت حفظته. أما الجمع  ) فقد ذهاب 
ي الصحف ال جمعها أبو بكر الصديق  كان عبارة عن نقل ما 

)ي مصحف واحد واستنس ى ٓالافاق )  اخ مصاحف منه ترسل إ
ن  ٕالاسالمية، وكان الغرض منه إطفاء الفتنة ال اشتعلت ب
ي قراءة القرآن وجمع شملهم وتوحيد  ن اختلفوا  ن ح املسلم

ر والتبديل. ى كتاب هللا من التغي م واملحافظة ع   كلم
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
روت، املقدمة) ١(   .٣١٠) ص١٩٩٧، دار الفكر العربي (ب
ي: ٢( ي علوم القرآن) الصابوني، محمد ع روت، (ب ١، دار ٕالارشاد، طالبيان 

  .١٠) ص١٩٧٠
  .١، ٓالاية سورة ق) ٣(
  .١، ٓالاية سورة الفرقان) ٤(
  .١٩٢، ٓالاية سورة الشعراء) ٥(
  .٩، ٓالاية سورة الحجر) ٦(
  .١٩، ٓالاية سورة آل عمران) ٧(
  .١٢٥، ٓالاية سورة النساء) ٨(
  .٢٩، ٓالاية سورة الزمر) ٩(
  .٧٢، ٧١ ٓالايتان، سورة يونس) ١٠(
  .١٢٦ية ، ٓالا سورة ٔالاعراف) ١١(
، لجنة التعريف ٕالاسالم شريعة هللا الخالدة) منصور، عبد العظيم: ١٢(

  .٣٤) ص١٩٦٩باإلسالم (القاهرة، 
  .١١١، ٓالاية سورة املائدة) ١٣(
، أحمد: ١٤( ضة املصرية موسوعة الحضارة ٕالاسالمية) شل ، مكتبة ال

  .٨/٣٤) ١٩٨٤(القاهرة، 
  .٩، ٓالاية سورة الحجر) ١٥(
  .٤٢، ٓالاية صلتسورة ف) ١٦(
تاريخ ) اليعقوبي، أحمد بن أبي إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح: ١٧(

روت، اليعقوبي ر مهنا، لجنة ٔالاعلم للمطبوعات (ب ، تحقيق عبد ٔالام
٣٥٤- ١/٣٥٣) ١٩٩٣.  

ي علوم القرآن) ١٨(   .١٤٩، صٕالاتقان 
  .٢٣، ٓالاية سورة الزمر) ١٩(
ضة الشرق (القاهرة، قرآنعلوم ال) شحاته، عبد هللا محمود: ٢٠( ، مكتبة 

  .١٠٧) ص١٩٨٥
ي الصالح: ٢١( ي علوم القرآن) صب ن. مباحث    دار العلم للمالي
) ابن عطية: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن ٢٢(

تمام بن عبد الرؤوف بن عبد هللا بن عطية املحاربي من أهل غرناطة، ولد 
هـ) = القسطالني، ٕالامام شهاب الدين أبو ٥٤١ي سنة (هـ) وتو٤٨١سنة (

لطائف ٕالاشارات لفنون العباس أحمد بن أبي بكر بن عبد امللك بن أحمد: 
ن، لجنة  القراءات تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاه

راث ٕالاسالمي (القاهرة،    .٣٠٨) ص١٩٧٢إحياء ال
رية للنشر وٕالاعالن نيةدراسات قرآ) الشريف، عبد السالت: ٢٣( ، الدار الجماه

  .٣١) ص١٩٩٠والتوزيع (بنغازي، 
ي علوم (ورد بحاشية كتاب  إعجاز القرآن) الباقالني، أبو بكر: ٢٤( ٕالاتقان 

روت، د.ت) القرآن . كذلك الحناوي، املحمدي عبد ٢/١٤٩) دار املعرفة (ب
ي القرآنالعزيز:  باعة املحمدية ، دار الطدراسات حول ٕالاعجاز البياني 

  .١٠-٩) ص١٩٨٤(القاهرة، 
  .٨٨، ٓالاية سورة ٕالاسراء) ٢٥(
  .٣١) الشريف: املرجع السابق، ص٢٦(
  .١٨٥، ٓالاية سورة البقرة) ٢٧(
  .١، ٓالاية سورة القدر) ٢٨(
ي، عبد هللا مصطفى: ٢٩( ن) املرا ي طبقات ٔالاصولي ن  ، مطبعة الفتح املب

  .١/٣٣) ١٩٤٧أنصار السنة املحمدية (بدون مكان، 
  .٣٣) املرجع نفسه، ص٣٠(
  .١/٣٤٢) اليعقوبي: املصدر السابق، ٣١(
ن، أحمد: ٣٢( ضة املصرية (القاهرة، فجر ٕالاسالم) أم ) ١٩٥٥، مكتبة ال

: ١٩٥ص ، مطبعة الحجاز (دمشق، علوم الدين. كذلك كحالة، عمر ر
  .٣١) ص١٩٧٤

ي بن . كذلك املس٢/٧١٤) ابن خلدون: املصدر السابق، ٣٣( عودي، أبو الحسن ع
ي:  ي مروج الذهب ومعادن الجوهرالحسن بن ع ر ع ، تحقيق عبد ٔالام
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روت،  ي: املرجع ٢/٢٩١) ١٩٩١مهنا، مؤسسة ٔالاعلم للمطبوعات (ب ، املرا

  .٣٥، الشريف: املرجع السابق، ص١/٣٣السابق، 
راق: ) ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق املعروف بالو ٣٤(

  .٢٨تجدد (بدون مكان، بدون تاريخ) ص –، تحقيق رضا الفهرست
ى ورزن فرحت معناه ثقل جسم عن القيام وسببه فزع الرسول (جثثت*  ) : ع

  ٢٨وخوفه = ابن النديت: املصدر السابق، ص –
قي*  ي خسر الب ي، أبو بكر من أئمة الحديث، ولد  ن بن ع ، أحمد بن الحس

ى الكوفة ومكة م) ٩٩٤هـ/٣٨٤وجرد ( ى بغداد ثم إ ق ورحل إ ي ب ونشأ 
ي نيسابور ( ي  رهما وتو ا ١٠٦٦هـ/٤٥٨وغ م) صنف زهاء ألف جزء م

رها =  ن الصغرى، واملعارف، والقراءة خلف ٕالامام وغ رى، والس ن الك الس
روت،  ي: ٕالاعالم (ب   .  ١/١١٣)، ١٩٦٩الزرك

 ٢٨ابق، ص: يتعبد = ابن النديم: املصدر السيتحنث  
ي علوم القرآن) الزرقاني، محمد عبد العظيم: ٣٥( ، دار إحياء مناهل العرفان 

  .٨٩-٨٦) ص١٩٥٢(بدون مكان،  ٣الكتب العربية، ط
  .٣٢-٣١) كحالة: املصدر السابق، ص٣٦(
ن: ٣٧( ن، موس شاه ي علوم القرآن) الش ئ الحسان  ، مطبعة دار الآل

ي السنوس ٕالاسالمية (بدون مكان،  التأليف، جامعة السيد محمد بن ع
  .٣٥)، ص١٩٦٨

  .٢٨١، ٓالاية سورة البقرة) ٣٨(
  .٢٧٨، ٓالاية سورة البقرة )٣٩(
  .٢٨٢، ٓالاية سورة البقرة) ٤٠(
  .١، ٓالاية سورة النصر) ٤١(
  .١١٦، ٓالاية سورة النساء) ٤٢(
  .١٢٨، ٓالاية سورة التوبة) ٤٣(
  .١٩٢، ١٢٨، ٓالاية سورة التوبة) ٤٤(
 ي املالكي القا : أبو بكر بن العربي محمد بن عبد هللا بن محمد ٕالاشبي

ن  الحافظ أحد ٔالاعالم، وعالم أهل ٔالاندلس وسندهم ولد سنة ثمان وست
وأربعمائة ورحل مع أبيه سنة خمس وثمانون ودخل الشام فسمع من الفقيه 
نصر املقدس أبي الفضل بن الفرات، وببغداد من طلحة النصال وطراد 

ي وأبي بكر الشاش والطرطوش وكان من وبمص ى الغزا ي وتفقه ع ر من الخل
ي سنة  ا مع الذكاء املفرط وتو ي العلوم والاستبحار ف ن  هـ = ٤٥أهل اليق

  .٣٠٨القسطالني: املصدر السابق، ص
روت، املقدمة) ٤٥(   .٣١٠) ص١٩٩٧، دار الفكر العربي (ب
 ي ٧٤٥هـ/١٢٨(ت: سنة : هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي السدي م) تاب

ردي: صاحب  حجازي ٔالاصل سكن الكوفة، وقال فيه ابن التغري ال
ي:  ر، وكان إماًما عارًفا بالوقائع أيام الناس = الزرك ر واملغازي والس التفس

  .١/٣١٣املرجع السابق، 
ي علوم القرآن) السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: ٤٦( ، ٕالاتقان 

له محمد الشريف، راجعه مصطفى قصاص، دار إحياء العلوم قدم 
روت،    .١/٨٢) ١٩٩٢(ب

  .٩٣، ٓالاية سورة املائدة) ٤٧(
  .١١٥، ٓالاية سورة البقرة) ٤٨(
ر سورة الهمزة، مصر، الكشاف) الزمخشري، جار هللا محمود، ٤٩( ، تفس

  م.١٩٦٦
  .٢٠٤، ٓالاية سورة البقرة) ٥٠(
  .٥١، ٓالاية سورة النساء) ٥١(
  .٤٠، ٣٩، ١/٣٨، ٕالاتقان) السيوطي: ٥٢(
  .١٩٨، ٓالاية سورة البقرة) ٥٣(
كتاب ٕالاعجاز البياني للقرآن ومسائل ) بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن: ٥٤(

) ١٩٨٤، دراسة قرآنية لغوية وبيانية، دار املعارف (القاهرة، ابن ٔالازرق
  .٤٣١-٤٣٠ص

ر محمد بن م٥٥( ي حمد الدمشقي: ) ابن الجزي، الحافظ أبي الخ النشر 
ي محمد الضباع، القراءات العشر ى تصحيحه ومراجعته: ع ، أشرف ع

  .١/٧مطبعة مصطفى محمد (القاهرة، بدون تاريخ) 
 

 
، تحقيق حجة القراءات) ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد: ٥٦(

  .٨) ص١٩٧٤سعيد ٔالافغاني، منشورات جامعة بنغازي (بنغازي، 
رة: ) البخار ٥٧( صحيح ي، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغ

  .٤/٢٢٧) ١٩٢٦، مطبعة مصطفى البابي الحل وأوالده (القاهرة، البخاري 
  .٢٢٨- ٤/٢٢٧) البخاري: املصدر السابق، ٥٨(
  ، هو أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح البياني ٔالاندلس

هـ = ٣٠٤يث باألندلس مات بقرطبة سنة الحافظ أحدث أئمة الحد
، بدر الدين محمد بن عبد هللا:  ي علوم القرآنالزرك رهان  ، تحقيق ال

روت،    ١/٢١٢) ١٩٥٧محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب (ب
، الجامع الصحيح) مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري: ٥٩(

روت، بدون تاريخ).منشورات املكتب التجاري الوط (   ب
ن أبي داوود) أبو داود، سليمان بن ٔالاشعث إسحاق ٔالازدي: ٦٠( ، تعليق أحمد س

ي، مطبعة البابي الحل وأوالده (القاهرة،    .١/٣٤٠) ١٩٥٢سعد ع
  الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفاراهيدي ٔالازدي الحميدي، أبو عبد

ي سنة ٧١٨هـ/١٠٠الرحمن ولد سنة  م، من أئمة اللغة ٧٨٦هـ/١٧٠م وتو
ي  ؤالادب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي، ولد ومات 
ر  ي اللغة ومعاني الحروف وجملة آالت العرب وتفس ن  البصرة، له كتاب الع
ي: املرجع  حروف اللغة وكتاب العروض واللفظ والشكل والنغم = الزرك

  .٢/٣٦٣السابق، 
 ر: هو أب ر بن عاصم النمري ابن عبد ال و عمرو يوسف بن عبد هللا بن عبد ال

ي سنة  ره، تو ، صاحب كتاب الاستيعاب وغ : ٤٦٣القرط هـ = الزرك
  ١/٢١٤املصدر السابق، 

: املصدر السابق، ٦١(   .١/٢١٦) الزرك
  .٣٣) كحالة: املرجع السابق، ص٦٢(
 ي، أبو خارجة : صحابي من هو زيد بن ثابت بن الضحاك ٔالانصاري الخزر

ي املدينة ونشأ بمكة وقتل أبوه وهو ابن ست  ي، ولد  أكابرهم، كان كاتب للو
ن وهاجر مع الرسول ( ي الدين سن ) وهو أحد عشرة سنة وتعلم وتفقه 

ي القضاء الفتوى والفرائض والقراء وكان أحد الذين  فكان رأسًا باملدينة 
ي عهد الرسول ( وعرضه عليه. وهو الذي  ) من ٔالانصار،جمعوا القرآن 

ى ٔالامصار وملا  ن جهز املصاحف إ ي املصحف ألبي بكر، ثم لعثمان ح كتبه 
ر هذه ٔالامة وعس هللا  ي رثاه حسان بن ثابت وقال أبو هريرة: اليوم مات خ تو

ن  ي الصحيح ي ابن عباس منا خلفًا، وله  حديثًا، وكان ابن  ٩٢أن يجعل 
ى جاللة قدره وسعة ع ى بيته لألخذ عنه ويقول العلم عباس ع لمه يأتيه إ

ي: املرجع السابق،    .١٤، ١١- ٣/٩٥يؤتى وال يأتي = الزرك
  .١٤، ١١-٩) ابن زنجلة: املصدر السابق، ص٦٣(
  .١/٧) ابن الزجري: املصدر السابق، ٦٤(
  .١٤) ابن زنجلة: املصدر السابق، ص٦٥(
ي: ٦٦( ي علوم القرآن) الصالح، صب ن، ط، دار المباحث   ١٥علم للمالي

روت،    .٢٥٤) ص١٩٨٣(ب
  .١١٤٨) الزرقاني: املرجع السابق، ص٦٧(
: املصدر السابق، ٦٨(   .٢١٥-١/٢١٤) الزرك
: املرجع السابق، ٦٩(   .٨/٤٦) شل
: املصدر السابق، ٧٠(   .١/٢١٥) الزرك
  .٢٥٤-٢٥٣، ٢٥٠) الصابوني: املرجع السابق، ص٧١(
  .١، ٓالاية سورة الجمعة) ٧٢(
  .٢، ٓالاية سورة الناس) ٧٣(
  .١١٤، ٓالاية سورة طه) ٧٤(
  .١٦، ٓالاية سورة غافر) ٧٥(
  .٢٦، صحجة القراءات) ابن زنجلة: ٧٦(
  .٢٦، ٓالاية سورة آل عمران) ٧٧(
  .٣٣) ابن زنجلة: املصدر السابق، ص٧٨(
  .١٩، ٓالاية سورة إبراهيم) ٧٩(
  .١١، ٓالاية سورة الشورى) ٨٠(
  .٩٦ية ، ٓالا سورة ٔالانعام) ٨١(
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  .٣، ٓالاية سورة النحل) ٨٢(
  .١٠، ٓالاية سورة لقمان) ٨٣(
  .٧، ٓالاية سورة آل عمران) ٨٤(
  .١٠٩، ٓالاية سورة ٔالانعام) ٨٥(
  .١٠٣، ٓالاية سورة النحل) ٨٦(
   أبو الفضل الرازي عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار بن إبراهيم بن

ي بن سليمان مؤلف كت ريل بن محمد بن ع اب جامع الوقوف، ولد سنة ج
ى سنة  ٣٧١ ي جمادي ٔالاو = القسطالني: املصدر السابق،  ٤٥٤ومات 
  .٢٢٨ص

   ي ي محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بديل، مؤلف كتاب املنته  الخزا
ي السبع  ذيب ٔالاداء  ن رواية، و ن وخمس ى مائت الخمسة عشر يشتمل ع

ي سنة    .٢٢٩اء = املصدر السابق، صطبقات القر  ٤٠٨والواضح، تو
  .٤٧، ٓالاية سورة الروم) ٨٧(
  .١٣، ٓالاية سورة لقمان) ٨٨(
  .٣، ٓالاية سورة ٔالانعام) ٨٩(
  .١٥٨، ٓالاية سورة البقرة) ٩٠(
  .١٨، ٓالاية سورة ٕالانسان) ٩١(
  .٢٩، ٓالاية ) سورة التكوير٩٢(
  .٢٨٦، ٓالاية سورة البقرة) ٩٣(
، ٕالاتقان. كذلك السيوطي: ٢٢٩- ٢٢٧) القسطالني: املصدر السابق، ص٩٤(

  .١١٠-١٠٩ص
  .٢٥٧) الصابوني: املرجع السابق، ص٩٥(
ي القراءات السبع عن طريق ) محيسن، محمد سالت: ٩٦( ٕالارشادات الجلية 

  .٦) ص١٤٧١، مكتبة الكليات ٔالازهرية، (القاهرة، الشاطبية
ر حياته ومؤلفاته) الندوي، مسعود الرحمن خان: ٩٧( معة عليكرة ، جاابن كث

  .١٩- ١٧) ص١٩٧٩ٕالاسالمية (الهند، 
  .٢٥٦) الصابوني: املرجع السابق، ص٩٨(
  .٢٥٤) املصدر نفسه، ص٩٩(
ن، فؤاد: ١٠٠( ي علوم القرآن الحديث) سزك راث العربي  ، ترجمة تاريخ ال

محمود فهم حجازي وفهم أبو الفضل، الهيأة املصرية العامة للكتاب 
  .١/٢٥) ١٩٧٧(القاهرة، 

  .٧-٦) محيسن: املرجع السابق، ص١٠١(
  .٢٥٠) الصابوني: املرجع السابق، ص١٠٢(
  .٢٥٠) الصابوني: املرجع السابق، ص١٠٣(
ي: املرجع السابق، ١٠٤(   .٢/٣٠٨) الزرك
  .٧) محيسن: املرجع السابق، ص١٠٥(
ي: املرجع السابق، ١٠٦(   .٩٤-٥/٩٣) الزرك
  .٢٥٧) الصابوني: املرجع السابق، ص١٠٧(
  .١٩-١٦، ٓالايات سورة القيامة) ١٠٨(
ن: املرجع السابق، ص١٠٩(   .٥١-٥٠) الش
  .٥٧، ٥٦) الصابوني: املرجع السابق، ص١١٠(
  ي السعف : جمع سعف وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون 

الطرف العريض، اللحاف: وهو الحجارة الرقيقة أو صفائح الحجارة الرقيقة أو 
ر أو الشاه إذا جف كتبوا الخزف، ٔالاكتاف:  جمع كتف وهو العظم الذي للبع

ن: املرجع السابق، ص   .٥٧فيه = الش
  .٥٩) الصابوني: املرجع السابق، ص١١١(
ن: املرجع السابق، ص١١٢(   .٥٩) الش
  .٢٢٦-٤/٢٢٥) البخاري: املصدر السابق، ١١٣(
 .بحاشية الصحيح، استمر  
 .بحاشية الصحيح، يفعل  
   ركب عليه =  جمع قنب وهو ر ل ى ظهر البع الخشب العريض الذي يوضع ع

ن: املرجع السابق، ص   ٥٨الش
ن: املرجع السابق، ص١١٤(   .٥٨-٥٧) الش
  .٢٤٩- ٢٤٨) الزرقاني: املرجع السابق، ص١١٥(

 

 
ن: املرجع السابق، ص١١٦(   .٦٥-٦١) الش
ان عبد ، ترجمة سيد يعقوب بكر رمضتاريخ ٔالادب العربي) بروكلمان، كارل: ١١٧(

  .٢-٤/١هـ) ١١١٩التواب، دار املعارف (القاهرة، 
ن: املرجع السابق، ص١١٩(   .٦٩ - ٦٧) الش
ر الدمشقي: ١٢٠( ر، الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كث ) ابن كث

ر ر ابن كث ي الصابوني، دار الصابوني مختصر تفس ، تحقيق محمد ع
  .١/١٤ون تاريخ) للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة، بد

  .١١٧، ٓالاية سورة التوبة) ١٢٠(
  .١٥٤، ١٥٢-١/١٤٩) السيوطي: املصدر السابق، ١٢١(
  .٣٠-٢٩) ابن النديت: املصدر السابق، ص١٢٢(
  .٢٢) شحاته: املرجع السابق، ص١٢٣(
  .٦/٣٢٠: املصدر السابق، صحيح البخاري ) ١٢٤(
: املصدر السابق، . كذلك ال١٩٩-١/١٩٨) السيوطي: املصدر السابق، ١٢٥( زرك

١/٢٤١.  
ي: املرجع السابق، ١٢٦(   .١/٧٨) الزرك
ي بن محمد بن محمد ١٢٧( ) العسقالني، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن ع

ي تمي الصحابة، مؤسسة الحل وشركائه  ي الكتاني: ٕالاصابة  بن ع
ي: املرجع السابق، ٧٧-٢/٧٦) ١٩١٠(القاهرة،    .٣٧٢- ٤/١٧٣. كذلك الزرك

روت) ص تاريخ الخلفاء) السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن: ١٢٨( . ٢٠(ب
ري، أبو جعفر محمد بن جرير:  ، تحقيق تاريخ الرسل وامللوككذلك الط
، املاوردي، ٣/٢٣٤) ص١٩٦٢أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف (القاهرة، 
ي بن محمد بن حبيب:  ٔالاحكام السلطانية والواليات أبو الحسن ع

ن املسائل الدينية الشرعية والسياسيةا ، املطبعة لدينية جمع ب
، البالذري، أبو الحسن ٢٢٠املحمودية التجارية (القاهرة، بدون تاريخ) ص

 : روت، فتوح البلدانأحمد بن يح ) ١٩٨٣، دار مكتبة الهالل (ب
  .٢١٤ص

ي بن عبد الكريم الجزري: ١٢٩( ر، عزالدين أبي الحسن ع ي الكا) ابن ٔالاث مل 
ي: املرجع ٣/١٦١، دار الثقافة (دمشق، دبون تاريخ) التاريخ . كذلك الزرك

  .٤/٣٧٢السابق، 
ي: املرجع السابق، ١٣٠(   .٢٢١- ٤/٢٢٠) الزرك
ي: املرجع السابق، ١٣١(   .١٠٨- ٥/١٠٧) الزرك
ي: املرجع السابق، ١٣٢( . كذلك العسقالني: املصدر السابق، ٩٦-٣/٩٥) الزرك

٢٣-٢/٢٢.  
  .١/٣٦١املصدر نفسه، ) ١٣٣(
ي: املرجع السابق، ١٣٤( . كذلك العسقالني: املصدر السابق، ١٧٣-٨/١٧٢) الزرك

١١٣- ٣/١١٢.  
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